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Abstract 
 
This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern 

society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the 

difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new 

questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. The 

purpose is to find more nuanced and inclusive ways of measuring religiosity using a non-

institutional language applicable to religiosity also outside institutional religion.  

   A web-based survey was sent to students of the third year at upper secondary school,  

most of them studying humanities or social science programs. Totally 91 students answered 

the survey in four places in the southwest of Sweden.  

   Theories used in the study when analyzing the material are at a macro level and include 

Steve Bruce’s secularization theory, Paul Heelas’ subjectivizing theory, Peter Berger’s and 

Thomas Luckmann’s socialization theories as well as Ronald Inglehart’s theory of a silent 

revolution. Luckmann’s theory of invisible religion have also been useful as well as 

Meredith McGuire’s theory of meaningsystems at a micro level.  

   The deduction of this study is that significant religiosity in forms outside institutional 

religion are found using unconventional questions and formulation of questions of 

unexplainable phenomena in a non-institutional language appropriate to contemporary 

society in Sweden. I suggest that this could be a better way to capture religion, specifically 

regarding youth in Sweden of today, since it also includes unofficial religion and spirituality.  
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Kapitel 1 Introduktion  
 

Det här introducerande kapitlet inleds med en bakgrund till studien, följt av syfte och 

frågeställning, tidigare forskning och definition av begrepp. 

 

1.1 Inledning 
 

Går det över huvudtaget att mäta religiositet? Metodologiskt är det problematiskt, inte minst 

i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle, eftersom religion och religiositet är komplexa 

fenomen med många olika aspekter. Det finns heller ingen entydig definition av dessa 

begrepp. Trots svårigheten kan vi genom att försöka mäta religiositet få en uppfattning om 

vilken plats och funktion religion och religiositet har för människor och i samhället. Man 

kan till exempel undersöka vilka trosföreställningar, attityder och tankar människor har om 

religion och religiositet och vilken praxis som utövas. Med andra ord, undersökningar på 

individnivå kan hjälpa oss att beskriva, förstå och belysa samhället och dess förändringar. 

   De vetenskapliga metoderna som vanligtvis används för att studera och mäta religiositet är 

enkäter och intervjuer. Vanligt förekommande variabler att mäta religiositet, till exempel 

med hjälp av enkäter, är tillhörighet i samfund och gudstjänstbesök för att dessa är 

förhållandevis lätta att operationalisera och mäta statistiskt (Bruce 2011). I dag är 6,2 

miljoner svenskar, vilket motsvarar omkring 62 procent av befolkningen, medlemmar i 

Svenska Kyrkan enligt Svenska Kyrkans egen statistik (https://www.svenskakyrkan.se samt 

http://www.scb.se). Dessutom tillhör nästan 800 000 personer i Sverige andra samfund som 

får stöd för sin verksamhet av SST (nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, 

http://www.sst.a.se). Statistiken säger dock inget om majoriteten av svenskarna betraktar sig 

som religiösa. Vidare har regelbundet gudstjänstdeltagande bland svenskarna legat på några 

få procent sedan de första statistiska undersökningarna av svenskarnas gudstjänstbesök för 

mer än hundra år sedan och visar således inte några förändringar (Willander 2014: 73, 

Thurfjell 2015: 23).  

   Frågar du en person i Sverige om hen är religiös, tror på Gud eller deltar i gudstjänst kan 

svaret vara nej på alla tre frågorna, men det behöver inte innebära att personen i fråga inte 

tror på “något”. Det kan snarare handla om ett avståndstagande från institutionell religion, 

det vill säga en bestämd form av trosföreställning och praxis som är reglerad och 

organiserad (McGuire 2008a, Bruce 2011). Vidare kan begrepp som religion och religiös i 

dagens svenska kontext vara värdeladdade och förknippas med makt, auktoritet och rädsla 
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(Westerlund 2010: 129, se även McGuire 2008a). I ett pluralistiskt och senmodernt samhälle 

finns det heller inte längre en sanning eller förklaringsmodell utan många 

subjektiva ”sanningar”. Individens frihet och självförverkligande värdesätts högt, vilket 

också kan bidra till ett avståndstagande från institutionell religion (se vidare avsnitt 1.3.3 

och 1.4.2). Vilka frågor som ställs, hur man ställer frågorna och vilket språk forskare 

använder är med andra ord betydelsefullt och kan vara direkt avgörande för hur korrekt man 

lyckas belysa religiositet i dagens samhälle.  

   Operationaliseringen vid mätning av religiositet har ofta utgått från institutionell religion 

och specifikt kristendomen men jag anser, som exemplifierat ovan, att det inte tillräckligt 

kan belysa och fånga religiositet i dagens samhälle (se McGuire 2008a: 124-126, Willander 

2014). Att försöka ge en mer nyanserad och bredare bild av religiositet i dagens samhälle 

behöver dock inte innebära att man upphör med konventionella frågor om religion och 

religiositet. Bland immigranter och den äldre delen av befolkningen skulle till exempel 

konventionella frågor om religion och religiositet fortfarande kunna fungera 

tillfredsställande samt för jämförelse med internationella studier och tidigare undersökningar. 

Det kan däremot handla om att konstruktivt ifrågasätta de vedertagna variablerna att mäta 

religiositet och pröva andra frågor och formuleringar för att se om det skulle kunna ge en 

mer nyanserad och bredare bild av religiositet i svensk nutida kontext, särskilt bland unga 

människor.  

   Även om jag anser att kvalitativa metoder överlag kan belysa fenomenet religiositet 

djupare och ge mer omfattad information har jag i min studie problematiserat och uppdaterat 

frågor och formuleringar i en enkät om religiositet. Detta eftersom kvantitativa studier till 

skillnad från kvalitativa studier kan göra anspråk på större generaliserbarhet. I studien har 

jag valt att undersöka om tro på oförklarliga fenomen och frågeformuleringar som inte 

begränsas till institutionell religion mer nyanserat och bredare skulle kunna belysa 

religiositet bland unga människor specifikt i västra Skåne. Med oförklarliga fenomen menar 

jag det som inte kan förklaras med gängse naturvetenskap och som inte kan föras till en 

känd kunskapskategori utan blir “hängande i luften” och därför kvarstår som oförklarliga (se 

vidare avsnitt 1.4.5). Detta för att jag anser att konventionella frågor och formuleringar om 

religiositet inte tillräckligt kan belysa fenomenet. 

   Min förhoppning är att undersökningen mot ovanstående bakgrund skulle kunna tillföra ny 

kunskap och vara ett litet bidrag till ett förnyat sätt att försöka fånga religiositet i dagens och 

framtidens samhälle. I sammanhanget kan också nämnas att Teologiska fakulteten på 

Uppsala Universitet bygger upp en ny forskningsenhet för att kunna bidra med nya 
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empiriska studier och utveckla teoretiska modeller och strategier för att främja psykisk hälsa, 

välbefinnande och motståndskraft (resilience) både på behandlings- och samhälleliga nivå 

(för mer information se http://www.teol.uu.se). För att få gehör, inte minst bland politiker, 

beslutsfattare och finansiärer, menar jag att det också kan vara väsentligt att ha belägg för att 

det finns religiositet i samhället, kanske med andra uttryck än institutionell religion, vilket 

den här studien visar. Därigenom kan det finnas behov av att samtala om tro, livsåskådning 

och existentiella frågor även utanför institutionell religion i ett folkhälsosyfte.  

   Förutom att bidra till forskningen, samhällsutvecklingen och kanske göra en liten skillnad 

har jag sedan tonåren ett särskilt intresse för existentiell hälsa och har tidigare arbetat med 

holistisk hälsa i många år. Jag har själv haft starka känslomässiga erfarenheter av 

oförklarliga fenomen, vilka var särskilt avgörande i mina övre tonår, som skulle kunna 

betraktas som religiösa även om jag inte är religiös i allmän bemärkelse. Min utgångspunkt 

och mitt förhållningssätt är att religion och religiositet är komplexa sociala och psykologiska 

fenomen. Som forskare tillämpar jag epoché, jag strävar med andra ord efter att lägga mina 

egna åsikter, förutfattade meningar och föreställningar åt sidan. Mitt förhållningssätt är 

metodologisk agnosticism. Jag sätter således alla sanningsanspråk och religiösa 

utomvetenskapliga element åt sidan och tar inte ställning till några sanningsanspråk, 

reducerar eller försöker förklara det (se Stausberg och Engler 2011: 223-224, 231-232). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Mot bakgrund av föregående inledning är avgränsningen och syftet med studien att 

undersöka om tro på oförklarliga fenomen även kan fånga religiositet utanför institutionell 

religion för att på så sätt få en mer nyanserad och bredare bild av religiositet i dagens 

samhälle, mer specifikt bland unga människor i västra Skåne.  

   I studien prövar jag både konventionella och i enkäter vanligt förekommande frågor om 

religiositet, så som religionstillhörighet, medlemskap i samfund, gudstjänstbesök och bön, 

och mer okonventionella frågor och formuleringar om tro, livsåskådning och oförklarliga 

fenomen utan direkt koppling till institutionell religion. Jag problematiserar även generellt 

svårigheten med att mäta religiositet med kvantitativa metoder. 

   Urvalet i studien är unga människor därför att de sedan födseln är socialiserade in i ett 

sekulariserat senmodernt samhälle inom vilket religion generellt inte är central och att de är 

nästa generation som kommer att forma samhället (se vidare avsnitt 2.2 och 3.2).  
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För att pröva okonventionella formuleringar, frågor och variabler att mäta religiositet anser 

jag således att målgruppen är lämplig.  

   Studiens huvudfrågeställning är följande: Hur kan tro på oförklarliga fenomen belysa 

religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt svenskt samhälle? 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt om tidigare forskning har jag valt att lyfta fram Erika Willanders 

avhandling från 2014 i vilken hon problematiserar vad som räknas som religion inom 

sociologin (Willander 2014) och Meredith McGuire som efterlyser mer forskning på 

inofficiell religion för att belysa relevansen av att försöka mäta religiositet på nya sätt 

(McGuire 2008a). Jag har också valt att framhålla World Value Survey som bland annat 

utförs i Sverige (http://www.worldvaluessurvey.org), Religon som resurs?, ett projekt i 

Sverige som inkluderar en undersökning med ungdomar inom vilka frågor om religiositet 

ingår (Lövheim och Bromander 2012) samt Sven-Eric Morheds livsåskådningsstudie om 

människors tolkning av paranormala fenomen (Morhed 2000) och Ulf Sjödins undersökning 

om ungdomars syn på paranormala företeelser (Sjödin 1995).  

 

1.3.1 Willander och den metodologiska problematiken  
 

Erika Willanders avhandling What counts as religion in sociology? The problem of 

religiosity in sociological methodology är ett inlägg i den självkritiska internationella 

diskursen inom religionssociologin med bland annat forskare som Courtney Bender, Grace 

Davie och David Smide. Willanders problematisering, som hon menar sällan beaktas inom 

den sociologiska metodologin, är problemet med det etablerade sättet att analysera religion i 

sociologiska studier. Enligt Willander har frågeställningen och operationaliseringen av 

religion inte förändrats i världsomspännande sociologiska studier sedan de började 

genomföras för över 30 år sedan (Willander 2014: 23, 27, 212). Sociologins problem har 

inte minst med det historiskt kristna arvet och den kristna religionsdefinitionen att göra, till 

exempel språkformuleringar och antagandet om en personlig Gud.  

   Mot bakgrund av detta resonemang anser Willander att kritiken mot att fortsätta undersöka 

religion och religiositet med hjälp av enkäter och statistik är befogad. Å andra sidan håller 

hon inte med de forskare som anser att man enbart ska använda sig av kvalitativa metoder 

när man studerar religion och religiositet eftersom vi då inte har kunskap om vad som är 
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vanligt och inte vanligt i ett land och över tid. Med enbart kvalitativa studier skulle man 

således inte kunna dra några generella slutsatser och se samhällsförändringar. I stället anser 

Willander att vi ska hitta bättre sätt att ställa frågor i enkäter och nya sätt att studera 

förekomsten av religiositet i samhället. Hennes slutsats, som hon menar kan uppfattas 

kontroversiell, är sammanfattningsvis att det finns “religiosity” med “cultural power” i 

dagens Sverige även om de flesta svenskarna inte beskriver sig som religiösa. Hon anser att 

det i stället kan handla om att förhållandet till religon har förändrats (Willander 2014: 230-

231, 234, Willander 2015: 67-68).  

   Willanders syfte är således att utveckla hur religiositet empiriskt kan angripas i 

sociologiska studier fast det är mer en diskussion. Hon har till exempel inte belyst 

oförklarliga fenomen som en variabel att mäta religiositet på det sätt som jag har gjort i den 

här studien men hennes forskning är ändå relevant för den här studien.  

 

1.3.2 McGuire och nytänkande forskning 
 

Den amerikanska religionssociologen Meredith McGuire är ett annat exempel på en forskare 

som uppmanar till förändringar vid mätning av religion. McGuire efterlyser särskilt 

forskning på inofficiell religion som inte går i samma spår som vanliga 

opinionsundersökningar eftersom de är relativt fixerade till institutionell religion. Hon 

menar att religionssociologer ska frigöra sig från uppdelningen av officiell och inofficiell 

religion och att officiell religion inte säger något om ”religiös kvalitet” utan är ett 

konstruerat historiskt sociopolitiskt maktuttryck för att exkludera andra religiösa uttryck. 

Vid religionssociologiska studier är det också enklare att studera och operationalisera 

officiell religion som innehåller tydliga element av doktrin, normer, ritualer, policy och 

organisation, även om det inte förklarar varför de individuella medlemmarna deltar eller om 

de samstämmer med trosläran och elementen. Svårare är det enligt McGuire att 

metodologiskt komma åt den individuella religionen men genom att bara använda 

konventionella frågor som bygger på officiell religion missar vi helt enkelt att 

uppmärksamma och förstå den religiösa komplexiteten och det mångfald som religiositet 

kan vara i dagens samhälle.  

   Distinktionen mellan religiositet och andlighet som vanligtvis görs utanför den 

vetenskapliga kontexten är ytterligare en utmaning framhåller McGuire.  

Hon föreslår därför att forskare ska inkludera båda aspekterna i sina studier (McGuire 

2008a: 113-116, 124-126).  
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McGuire med flera anser vidare att det finns en diskrepans mellan individens religion och 

den officiella versionen av religion (McGuire 2008a: 104-105, 108, 116). Även aktiva 

kyrkomedlemmar väljer att fritt kombinera sitt tros- och meningssystem med olika 

komponenter från till exempel traditionella religioner, new age, populärreligion och 

populärpsykologi. Eller som Eva M. Hamberg har uttryckt det, att vara kristen “på sitt eget 

sätt” (Hamberg 2001: 44). Fenomenet har kommit att kallas “believing without belonging 

(Grace 2007: 138-140). Således skulle man kunna hävda att den officiella religionen har 

förlorat auktoriteten både i samhället och över sina medlemmar. Ett medlemskap i till 

exempel Svenska Kyrkan säger således inget om personen samstämmer med den officiella 

trosläran eller hur religiös personen betraktar sig, vilket jag anser kan leda till att resultatet 

på frågor om endast medlemskap och gudstjänstbesök kan bli direkt missvisande om det är 

religiositet man vill mäta.  

   McGuire argumenterar sammanfattningsvis för ett nytt sätt att förstå religion och 

religiositet. I stället för att definiera religion utifrån institutionell religion menar hon att ett 

sätt att definiera och undersöka religiositet är hur människor lever religiositet (inkluderat 

andlighet) i sitt vardagliga liv, så kallat ”lived religion” som hon också belägger empiriskt 

(McGuire 2008b). Hon har dock inte specifikt belyst oförklarliga fenomen på det sättet som 

jag har gjort i den här studien. 

 

1.3.3 Värderingsundersökningen WVS 
 

World Value Survey (WVS) är ett exempel på en stor samhällsstudie som utförs i bland 

annat Sverige inom vilken frågor om religion och religiositet ingår. WVS är ett globalt 

nätverk av forskare som sedan 1981 har undersökt värderingar och värderingsförändringar i 

samhället inom en mängd olika områden. Med hjälp av en enkät som skickats ut till nästan 

100 länder med totalt närmare 400 000 respondenter är WVS’s syfte att hjälpa forskare inom 

olika discipliner att utifrån det framtagna materialet kunna analysera och förstå förändringar 

av människors föreställningar och värderingar runt om i världen.  

   I avseendet religion och religiositet frågas det i WVS bland annat om medlemskap i 

religiösa samfund, gudstjänstbesök, bön, om personen anser sig religiös, icke religiös eller 

ateist, om personen tror på Gud och helvetet, och om hur viktig Gud är i personens liv (för 

mer information och data se http://www.worldvaluessurvey.org). Frågorna är således i 

högsta grad förknippade med institutionell religion och det framgår tydligt att studien är 

konstruerad utifrån en västerländsk kontext och förståelse av kristendomen som religion. De 
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konventionella frågorna skulle visserligen kunna försvaras med att det är en internationell 

undersökning där många länder ingår inom vilka religion kan ha en annan plats än i Sverige. 

Alla världsreligioner kan dock inte operationliseras på samma sätt som kristendomen, till 

exempel hinduism (som blivit “förpackad” av västerlänningar till en religion) eller buddhism. 

Frågorna fångar heller inte eventuell religiositet i andra former utanför institutionell religion 

även om människors generella värderingar kan vara intressant i avseendet religiositet.  

   Med hänvisning till WVS lyfts till exempel ofta att Sverige, följt av Skandinavien, har en 

extrem position i en internationell jämförelse när det gäller icke-materialistiska värden så 

som självförverkligande och individens rätt att själv forma sitt liv. Traditionella värden så 

som nationalistiska känslor, respekt för auktoriteter och tro på Gud värderas å andra sidan 

extremt lågt i dessa länder (Inglehart 1977, 2006, Thurfjell 2015: 26-27). Den höga 

värderingen av det som Kristina Gustafsson kallar det “oförhindrade jaget”, det vill säga att 

individen inte låter sig hindras från sitt sociala sammanhang eller traditionella moraliska 

dygder utan kan frigöra sig och etablera ett självständigt och kritiskt perspektiv på både den 

egna gemenskapen och hela sin omgivning (Gustafsson 2004: 116), skulle med andra ord 

bland annat kunna förklara ett avståndstagande från och ett förhållandevis lågt intresse i 

Sverige för institutionell religion, som vanligtvis förknippas med auktoritet och 

“färdigförpackade” paket. Svenskarnas värderingar indikerar således också att vi behöver 

ställa andra frågor som inte uteslutande utgår från institutionell religion för att fånga 

eventuella andra former av religiositet i dagens samhälle.  

 

1.3.4 Projektet Religion som resurs?  
 
I en undersökning som ingick i Svenska Kyrkans projekt Religion som resurs? och som 

utfördes 2008, studerades både ett stratifierat och slumpmässigt urval av befolkningen i 

åldern 16-24 år (Lövheim och Bromander 2012). Enkätundersökningen handlade om frågor 

om religion och livssyn, uppväxtförhållanden, livssituation, levnadsvillkor, fritid och 

attityder. Totalt antal erhållna svar var 1316 av 4000 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

omkring 33 procent (Bromander 2012: 45). Studien visar bland annat att unga människor 

inte kommer i kontakt med frågor om religion och tro på samma sätt som tidigare via familj 

och samfund utan främst genom tv, tidningar, skola och vänner. Bland de från ett 

konventionellt perspektiv icke-religiösa, som utgör majoriteten av unga svenskar, är 

kontakten logiskt mest sporadisk.  Mia Lövheim, Thomas Axelsson och Marta Axner 

framhåller också att film, inte minst fantasy-filmer så som den populära filmen Avatar, 
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hjälper människor att få syn på sin egna kultur, reflektera över samhället och existentiella 

frågor (Lövheim, Axelsson och Axner 2015: 152-156). 

   Sammantaget är slutsatsen av studien att den undersökta målgruppen är mångfacetterad 

och att religion som resurs för en större del av populationen inte har varit möjlig att bekräfta 

(Bromander 2012: 75). Oförklarliga fenomen undersöktes dock inte.  

 

1.3.5 Morheds livsåskådningsstudie  
 

Sven-Eric Morheds studie Att förklara det oförklarliga. En livsåskådningsstudie om 

människors tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder utfördes 1998. 

Studien i sin helhet belyser allmänna livsåskådningsaspekter så som olika värderingsfrågor, 

grundhållning, samhällssyn, historiesyn, vetenskapssyn, kunskapssyn, religion och 

paranormala fenomen hos ett statistiskt representativt urval av den svenska befolkningen i 

åldern 16-74. Jag har här valt att lyfta fram svaren från kohorten 16-29 år för att den bäst 

motsvarar målgruppen i den här studien. Totalt svarade 1282 personer av 1963 vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på omkring 65 procent (Morhed 2000: 41).  

   Sammantaget pekar Morheds undersökning i jämförelse med liknande frågor från slutet av 

1970-talet mot en öppnare attityd till paranormala fenomen, även om erfarenheterna av 

paranormala fenomen hade förändrats obetydligt. Det som särskilt framträder är ett större 

intresse för paranormala fenomen i den yngre generationen som enligt Morhed inte bara 

verkar vara livscykliskt (tillhöra åldern) utan också vara generationsbetingat på grund av en 

avgörande förändring i kulturen (Morhed 2000: 119-120, se även Inglehart 1977, 2006).  

 

1.3.6 Sjödins studie om paranormala företeelser   
 

En annan studie om paranormal företeelser är Ulf Sjödins studie Flygande tefat, spöken och 

sanndrömmar. Ungdomars syn på paranormala företeelser från 1992 (Sjödin 1995). 

Enkäten innehåller bland annat påståenden om vidskepelse (skrock), reinkarnation, 

psykokinesi (att flytta föremål med tankekraft), astrologi, UFO (flygande tefat), spiritism, 

telepati och prekognition (kunskap om framtiden). Undersökning utfördes på flera orter och 

gymnasieskolor i Sverige och totalt besvarade 459 elever enkäten.  

   Sjödin menade att paranormala fenomen är ett försummat fält inom 

livsåskådningsforskningen och att det finns alla skäl att utforska mer om paranormala 
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fenomen är ett religiöst uttryck i dagens samhälle. Anledningen är särskilt svårigheten att 

undersöka icke institutionell religion samt en vilja att förbättra de teoretiska grundvalarna 

för fortsatt forskning (Sjödin 1995: 39).  

   Sammanfattningsvis konstaterar Sjödin att undersökningen visar att tro på paranormala 

fenomen är en faktisk verklighet hos ungdomar och att det inte längre går att negligera 

existensen av paranormala fenomen som en del i nutida människors livsåskådningar (Sjödin 

1995: 15-16, 39, se även jämförelser i kapitlet Analys).  

   Forskningen om paranormala fenomen i Sverige har trots Sjödins slutsatser varit 

förhållandevis ringa. Jag undersöker dock inte paranormala fenomen på det breda och mer 

ockulta sätt som Sjödin har gjort (se vidare avsnitt 1.4.5). 

 
1.4 Begrepp  
 

För att förtydliga följer nedan en definition av vad som i studien menas med olika begrepp 

så som sekularisering, senmodernt samhälle, institutionell, officiell och inofficiell religion, 

religiositet, andlig humanism och oförklarliga fenomen.  

 

1.4.1 Sekularisering 
 

Sekularisering är ett omdebatterat begrepp med olika innebörd (Lövheim och Nordin 2015: 

25). Med sekularisering och ett sekulariserat Sverige menar jag i studien religionens plats i 

samhället och att religion som institution (se avsnitt 1.4.3) generellt har fått minskad 

betydelse i samhället. Det handlar således om en förändring av religionernas plats i det 

offentliga i samband med att samhället har moderniserats. Moderniseringens kännetecken är 

ökad differentiering, rationalisering och individualisering. Från att religion har haft en 

övergripande funktion och genomsyrat hela samhället har institutionell religion blivit en 

sektor bland andra och förskjutits till den privata sfären (se även avsnitt 2.1).  

 

1.4.2 Senmodernt samhälle 
 

Det råder heller inte konsensus i frågan om vi lever i en modern, senmodern eller 

postmodern epok. Det finns heller ingen enhetlighet i begreppens betydelse och innebörd. 

Gunnar Aakvaag har gjort ett försökt att samla det postmoderna i fem grundläggande drag 

som kan betraktas som en motreaktion mot moderniteten: de stora berättelsernas död, 
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framstegens död, förnuftets död, subjektets död och verklighetens död (Aakvaag 2011: 365-

366). I det senmoderna samhället har den stora berättelsen ”moderniteten” och sanningen 

med stort S definitivt ifrågasatts och förlorat sin status, framstegstron är inte lika positiv och 

förnuftet inte lika hyllat utan har kritiserats för att bland annat vara auktoritärt.  

   Även om subjektet och individen kan betraktas som en produkt av moderniteten så verkar 

fokus på subjektet inte ha minskat i samhället, tvärtom. Fri från traditioner och auktoriteter 

på en förhållandevis fri marknad, även den religiösa, har subjektet i alla fall teoretiskt sett 

möjlighet att välja vilken identitet och meningsskapande system hen vill. Trots att individen 

inte är så fast och stabil som i moderniteten, utan som Zygmunt Bauman uttrycker det 

“flytande” och med en konsumtionsbaserad identitetsbildning, är subjektet fortfarande i 

centrum, även om avvikelser kan förekomma (se Bauman i Aakvaag 2011: 302-303, 305, 

366-367). Självförverkligande och det subjektiva välbefinnandet, individens skapande av 

hälsa och yttre och inre lycka värderas till exempel högt och individen har blivit “helig”. Till 

välbefinnandet kan även ett ökat intresse för existentiella frågor räknas fast med ett mindre 

intresse för institutionell religion. 

   Vidare verkar vi inte leva i en helt fiktiv verklighet som Jean Baudrillard framhåller, även 

om det kan förekomma i vissa kontexter (se Baudrillard i Aakvaag 2011: 367-369), utan det 

förefaller snarare som att diskussionen handlar om konstruktion av olika “verkliga” 

verkligheten i olika kontexter.  

   Även om det sammanfattningsvis har skett en förändring och motreaktion mot 

moderniteten på det intellektuella idéteoretiska planet, som mer eller mindre genomsyrar 

samhället inom olika områden, kan vi bara med perspektiv i framtiden avgöra hur vida vi nu 

befinner oss i en postmodern epok eller inte. Motreaktionen mot moderniteten, inte minst 

rationalitet och förnuft, kan dock ha öppnat upp för en ökad tro på oförklarliga fenomen.                 

   Mot ovanstående resonemang, och eftersom samhällsförändringar är en process och inte 

sker genom ett plötsligt brott (även förändringar efter dramatiska revolutioner tar tid att 

integrera), kallar jag dagens svenska samhälle för senmodernt. Förenklat används i 

uppsatsen ofta uttrycket dagens samhälle som således syftar på det samtida Sverige. 

 
1.4.3 Institutionell, officiell och inofficiell religion 
 

Institutionell religion, som i studien kan likställas med traditionell religion, definieras som 

en bestämd form av trosföreställning och praxis som är reglerad och organiserad. I svensk 

kontext handlar det således främst om kristendomen även om andra institutionella religioner 
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förekommer och ökar med tanke på immigration och globalisering. Inofficiell religion är 

trosföreställningar som är heterogena och inte erkända eller kontrollerade av någon officiell 

religion (McGuire 2008a: 148). McGuire framhåller att särskiljandet mellan officiell (som 

historiskt förknippats med kristendomen i västerländsk kontext) och inofficiell religion har 

sina historiska skäl av institutionell differentiering och specialisering i det moderna 

samhället. Hon menar att det finns en föreställning att det sedan kristendomens begynnelse 

funnits en klar distinktion mellan officiell och inofficiella former av religion, när det snarare 

handlar om en social konstruktion och gränser för att definiera och identifiera sig själv som 

den officiella ortodoxa kristna rätta läran och ”det andra” som synkretism, en blandning av 

olika kulturella element, som något negativt (McGuire 2008a: 97, 99, 113). Sådana attityder 

och föreställningar om att andra former av religiositet skulle vara sämre eller negativa menar 

jag fortfarande kan finnas kvar både i samhället i stort och inom institutionell religion och 

akademin. Inofficiell religion i det senmoderna samhället kan sammanfattningsvis 

karaktäriseras av en form av religiositet där individen i sitt övergripande meningsskapande 

system väljer komponenter från en mängd olika religiösa representationer och andra 

föreställningar inom bland annat populärpsykologi och populärkultur (se Morhed 2000, 

Lövheim, Axelsson och Axner 2015).  

  Min grundläggande definition av religion är som framgått vid och innefattar både 

substantiella (vad religion är) och funktionella (vad religion gör) aspekter, vilket gör det 

möjligt att inkludera och mäta religiositet även utanför institutionell religion. I 

sammanhanget kan också nämnas att Inger Fursedt och Pål Repstad anser att man inom 

sociologin har blivit mer ödmjuk vad det gäller tron att hitta någon universell definition och 

giltighet av religion och att det i ett postmodernt perspektiv har något auktoritärt och 

modernt över sig (Furseth och Repstad 2005: 38, 40, 42).  

 

1.4.4 Religiositet och andlig humanism  
 

Min definition av religiositet är således också vid. Georg Simmel framhåller att det kan vara 

en skillnad mellan religion och religiositet och uttryckte religiositet som “en hållning i själen” 

till skillnad från organiserad religion (Simmel i ny upplaga och översättning 1997: 9). 

Vidare skiljer Paul Heelas och Linda Woodhead på religiositet och andlighet genom att 

definiera religiositet som ”life as religion” och till något utanför personen så som auktoritet 

och dogmer, medan andlighet definieras som ”subjective life spirituality” och något som 

kommer inifrån personen (Heelas & Woodhead, 2004: 5). Även om människor i allmänhet 
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skiljer på religiositet och andlighet (mer om det nedan) väljer jag här att inkludera andlighet 

i religiositet. Spiritualitet likställs med och är synonymt med andlighet, även om 

översättningen av engelskan “spirituality” inte nödvändigtvis behöver vara samma sak som 

andlighet, men det är inte av stor vikt i den här undersökningen. I en senmodern relativistisk 

tidsålder är det dock inte samma sak som ”anything goes”. 

   Vidare förknippas religion och religiositet vanligtvis med institutionell religion (Sjödin 

1995: 47, McGuire 2008b: 43) men att betrakta sig som religiös, troende eller andlig eller 

ingetdera är en subjektiv uppfattning som kan vara fristående från institutionell religion. 

Samtidigt som människor mer betraktar sig som privatreligiösa och intresset för 

institutionell religion minskar i dagens samhälle talas det också om att det finns en slags 

andlig humanism (spiritual humanism), det vill säga en i västvärlden utbredd form av 

religiositet på det mer allmän kulturella planet som särskiljer sig både från teistisk religion 

och sekulär humanism (Westerlund 2010: 129). Till exempel menar religionspsykologen 

Nils G. Holm att new age har lämnat efter sig en i svensk kultur ny betydelse av spiritualitet 

som syftar till att fånga det allmänna positiva intresset för andlig och personlig utveckling 

vid sidan av traditionell religion (Holm 2011: 232, 234). Förhållningssättet till oförklarliga 

fenomen som framgår i studien skulle kunna vara ett uttryck för det.  

 

1.4.5 Oförklarliga fenomen 
 

Morhed hänvisar i sin undersökning om tro på det oförklarliga i en vetenskaplig tidsålder till 

G von Wright som kallar det paranormala för “irrationellt” i motsatt till rationellt. Morhed 

anser att det har en negativ klang och talar i stället om det oförklarliga eller det paranormala 

som han menar är mer neutrala termer (Morhed 2001: 67-68). Jag anser vidare att ordet 

paranormalt kan upplevas mer ockult och negativt både från ett traditionellt religiöst och 

vetenskapligt perspektiv och har därför valt att använda begreppet oförklarliga fenomen 

eftersom jag anser att det är det mest neutrala av de olika begreppen. Jag menar också att ett 

rationellt intellekt inte behöver vara den enda källan att erhålla kunskap på utan att det också 

kan finnas andra sätt att erhålla kunskap på.  

   Vidare definierar Morhed det oförklarliga som företeelser som vi inte vet hur vi ska tyda 

eller förhålla oss till. Det är fenomen som inte kan föras till en känd kunskapskategori utan 

blir “hängande i luften” och kvarstår därför som oförklarliga. Han delar in det oförklarliga i 

“naturliga” och “övernaturliga” fenomen. Natur- och musikupplevelser som kan te sig 

oförklarliga kan till exempel betraktas som “naturliga” oförklarliga fenomen. Andra 
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fenomen och som i studien åsyftas kan betecknas som “övernaturliga”, det vill säga ligga vid 

sidan av den normala erfarenheten av orsak och verkan (Morhed 2001: 68). 

   Med oförklarlig fenomen menar jag således tro eller erfarenheter som inte kan förklaras 

med gängse naturvetenskap. Det kan till exempel vara att tro på andar eller en “högre kraft”, 

att få inre vägledning, att ha känt närvaro av någon som är död eller att tro på “något mer” 

när vi dör. Det kan inte gängse naturvetenskap förklara utan kan betraktas som religiositet i 

en form som inte behöver vara knuten till institutionell religion utan kan därför, som jag 

diskuterat, mer nyanserat och bredare fånga religiositet i samtiden. Således syftar jag varken 

på eller undersöker mer ockulta fenomen som UFOn och psykokinesi eller tro på jultomten 

och Harry Potter.  
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Kapitel 2 Teorier 
 

I studien har använt mig av teorier som jag refererar till i analysen för att förklara materialet 

på makronivå. Dessa är: Steve Bruce’s sekulariseringsteori; Paul Heelas 

subjektiveringsteori; Peter Berger och Thomas Luckmanns socialiseringsteorier; Ronald 

Ingleharts teori om den tysta revolutionen; samt Luckmanns teori om “osynlig religion”. 

Meredith McGuires teori om identitets- och meningsskapande system på mikronivå har 

också varit behjälplig, likaså Lennart Belfrages syn på andlighet i dagens samhälle. 

Teorierna belyser och diskuterar jag nedan i respektive avsnitt.   

 

2.1 Sekulariseringsteorin och subjektiveringsteorin 
 

Den skotske religionssociologen Steve Bruce, en av de främsta förespråkarna för 

sekularisering, vill med sin teori om ett sekulariseringsparadigm visa och förklara samband 

mellan olika faktorer som lett till sekularisering (Bruce 2011). Bruce utgår från institutionell 

religion, specifikt kristendomen, och belägger framför allt sekulariseringen med statistik av 

gudstjänstbesök. Han hävdar att det talar sitt tydliga språk och speglar individens minskade 

intresse för religion. Han tolkar med andra ord statistiken som ett tecken på att människor 

har förlorat intresse för religion och kristen tro och att det således inte bara handlar om ett 

mindre intresse av att delta i gudstjänst. I Sverige låg redan 1928 gudstjänstbesöken på 

omkring 5 procent av befolkningen (Willander 2014: 73, Thurfjell 2015: 23). Det alltjämt 

låga deltagandet i gudstjänst har bland annat bidragit till uppfattningen om att Sverige i 

internationell jämförelse är extremt sekulariserat (Willander 2014: 216).  

   Den brittiske religionssociologen Paul Heelas argumenterar å andra sidan för 

subjektiveringsteorin eller som Charles Taylor uttrycker det ”the massive subjective turn of 

modern culture”, det vill säga ett i samhället generellt kulturellt skifte från ett auktoritärt till 

ett mer subjektiv värdebaserat förhållningssätt. Det handlar med andra ord om en 

auktoritetsförskjutning från traditionella auktoriteter till individen. Teorin grundar sig på 

Emilé Durkheims princip att människor sannolikt involverar sig i religion som stämmer 

överens med deras samtida värden, förhållningssätt och föreställningar (Taylor och 

Durkheim i Heelas och Woodhead 2004: 2, 78). Teorin ligger i linje med tidigare belysning 

av svenskarnas höga värdering av självförverkligande, individens frihet och rätt att själv 

forma sitt liv, subjektets roll i det senmoderna samhället samt ett individuellt identitets- och 

meningsskapande system (se tidigare avsnitt 1.3.3 och 1.4.2 samt nedan).  
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Till skillnad från Bruce argumenterar Heelas för att subjektiveringsteorin kan förklara både 

sekularisering och en sakralisering, eller re-enchantment, i samhället (Heelas och Woodhead, 

2004: 112). Bruce vill däremot skilja mellan andlighet och religion och hävdar att skiftet 

från en auktoritär, dogmatisk och styrande institutionell religion till en individualiserad form 

är det centrala i hans tes om ett sekulariseringsparadigm. Således stöder inofficiella religiösa 

uttryck Bruce tes att individualism, som är en grundläggande komponent i 

sekulariseringsteorin, försvagar institutionell religion (Bruce 2011: 55, 102, 103, 108, 113, 

119). Vad Bruce och Heelas meningsskiljaktighet i själva verket framför allt verkar handla 

om är om new age har ersatt institutionell religion. Heelas har argumenterat för att new age 

är ett modernt fenomen (Heelas 1996: 70-71) och new age är de facto inget nytt utan har 

kommit i vågor i olika uttryck sedan i slutet av 1800-talet. New age är heller inget som är 

centralt i den här studien och moderniteten menar jag att vi i ett senmodernt samhälle är på 

väg ifrån.  

   Sammanfattningsvis anser jag således att både seklariseringsteorin och 

subjektiveringsteorin stöder en inofficiell individuell religiositet i ett senmodernt samhälle 

som varken tillhör institutionell religion eller new age. Båda teorierna är med andra ord 

användbara för att förklara materialet i den här studien även om Bruce och Heelas kan 

betraktas som varandras “motståndare”. Bruce skulle troligtvis också vilja göra gällande att 

alla former av religiositet är på permanent tillbakagång medan Heelas skulle vilja framhålla 

en “andlig revolution”.  

 

2.2 Socialisationsteorier och den tysta revolutionen 
 

På samhällsnivå har jag också använt den amerikanske respektive tyske religionssociologen 

Peter Berger och Thomas Luckmanns socialisationsteorier. Berger och Luckmann skriver 

om ”the social construction of reality” och begreppen primär och sekundär socialisation 

samt signifikanta andra (Berger och Luckmann 1966).  

   Den primära grundläggande socialisationen är den första präglingen vi får som barn av 

signifikanta andra som vi har starka emotionella band till och som vi står i ett 

beroendeförhållande till. Sekundär socialisation är den påverkan vi får senare i livet. Ofta 

krävs det enligt socialisationsteorierna även i den sekundära socialisationen en signifikant 

annan som individen har starka emotionella band till för att påverkas på ett djupare plan. I 

den sekundära socialisationen kan den signifikanta andra också vara ”den generaliserade 



   20 

andre”. Socialisationen är då inte kopplad till en specifik person utan förskjuts till de 

värderingar som den grupp som individen anser sig tillhöra hyser. Det kan också vara 

samhället i stort (Furstedt och Repstad, 2005: 156).  

   I ett sekulariserat senmodernt samhälle inom vilket institutionell religion inte är det mest 

centrala och allt fler föräldrar inte betraktar sig som religiösa, socialiseras således enligt 

teorin inte barnet in i religion och religiositet, i alla fall inte i sin institutionella form. Enligt 

WVS värderar dessutom svenskarna, det vill säga “den generaliserade andre”, individens 

frihet och självbestämmande högt framför auktoritet och tradition, troligtvis då också 

barnets frihet och självbestämmande. Detta kan ha öppnat upp för andra former av 

(individuell) religiositet och tro på oförklarliga fenomen utanför institutionell religion 

(Sjödin 1995: 40-42).  

  Tidigare studier, så som undersökningen i Religion som resurs?, har vidare visat att unga 

främst kommer i kontakt med frågor om religion och tro sporadiskt till exempel via media 

eller skolundervisningen. Nyhetsmedia framställer sällan en djupare och nyanserad bild även 

om religion och då främst i sin institutionella form eller som fundamentalism har ökat i 

media och samhällsdebatten på grund av globalisering och migration samt terrorism 

(Ohlsson, Oscarsson och Solevid 2016). I skolan tas religion främst upp i form av “fakta” 

snarare än att eleverna bjuds in till diskussion och samtal om livsåskådningsfrågor, vilket 

framgår i en rapport från Skolinspektionen (Klingenberg och Sjöborg 2015: 80, Sjöborg 

2012: 117). Tro och livsåskådning och existentiella frågor kanske generellt heller inte är ett 

givet samtalsämne vare sig i familjen eller i samhället i stort.  

   Utan primär eller sekundär religiös socialisation kan också språket och tolkningen av 

oförklarliga fenomen som religiösa saknas, vilket kan förklara varför dessa fenomen i 

allmänhet vanligtvis inte betraktas som religiösa (se Furseth och Repstad 2005: 157-158, 

Klingenberg och Sjöborg 2015: 72).  

   Den amerikanske statsvetaren Ronald Ingleharts teori om den tysta revolutionen passar väl 

in i sammanhanget. Ingleharts teori innebär i stort att samhällsförändringar sker genom att 

nya generationer med nya värderingar får inflytande i hur samhällets utvecklas och formas. 

Det innebär således att det pågår ständiga och närmaste omärkliga samhällsförändringar 

(Inglehart 1977). Inom religionssociologin har teorin varit betydelsefull för att förklara 

värderingsskillnader mellan olika åldersgrupper, alltså som generationsförklaring 

(Klingenberg och Sjöborg 2015: 86).  

   Ingleharts teori utgår från två antagande, socialisations- och knapphetshypotesen. 

Socialisationshypoteser innebär att människors värderingar formas och grundläggs under de 
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första 20-25 åren i livet. Därefter antas de grundläggande värderingarna som styr attityderna 

i vardagen inte förändras särskilt mycket. Knapphetshypotesen innebär att de materiella 

förhållandena, inklusive utbildningsnivå, under den mest formbara perioden i människans 

liv påverkar vilka värderingar individen kommer att hålla resten av livet. Värderingarna 

kategoriseras som materialistisk eller postmaterialistiska värderingar. Materialistiska 

värderingar betonar trygghet genom bland annat materiell levnadsstandard medan 

postmaterialistiska värderingar betonar frihetsvärden, självförverkligande och livskvalitet. 

Ökad levnadsstandard och höjd utbildningsnivå bidrar enligt teorin till 

värderingsförändringar i samhället. När en generation får högre levnadsstandard och högre 

utbildningsnivå än den föregående så leder det således till att den yngre generationen 

värderar postmaterialistiska värderingar högre och att de värderingarna i stort bibehålls 

resten av livet (Ingleharts 2006).  

   Det kan till exempel förklara varför Sverige, som har förhållandevis hög materiell standard 

i WVS, uppvisar höga postmaterialistiska värderingar och betonar självförverkligande och 

individens frihet. De postmaterialistiska värderingarna kan också vara en del av förklaringen 

av ett minskat intresse för institutionell religion som nämnts tidigare. Enligt teorin skulle 

med andra ord dagens unga människors värderingar och förhållningssätt till oförklarliga 

fenomen kunna ge en indikation om framtiden, även om många faktorer spelar in och 

samhället förändras i en snabbare takt än någonsin.  

 

2.3 “Osynlig religion” och meningsskapande system 
 

Vidare kan Thomas Luckmanns teori om “osynlig religion” betraktas som en konsekvens av 

sekularisering och att religion i institutionell form inte längre har en övergripande funktion i 

samhället (Luckmann 1967). Luckmann menar att sekulariseringen inte har lämnat bakom 

sig ett religiöst tomrum utan i stället gjort att inofficiell religion växer fram utanför de 

institutionella formerna av religion, en så kallat “osynlig religion”. Det handlar med andra 

ord om en religiös omorganisation men inte från en organisationsnivå till en annan utan om 

en fundamental förändring av religionens plats från institution till individ.  

   Enligt Luckmann betyder det att religionen flyttats från den offentliga sfären till den 

privata sfären där individens frihet och val står i centrum. Det innebär att människor kan 

välja sina meningssystem bland både olika religiösa och icke religiösa uttryck och forma sin 

egna religiositet och trosföreställning i stället för ett institutionellt “färdigförpackat” och 

auktoritärt system. Konsumtionen blir tydlig även då det gäller att välja livsåskådning och 
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utan någon officiell religion kan utbudet på den religiösa marknaden öka. Individen är med 

andra ord fri att skapa sin egen identitet, sitt meningssystem och unika 

livsåskådningsmönster genom att plocka element från olika religioner liksom från en mängd 

andra olika källor. Religion och religiositet är enligt teorin således inte längre bara associerat 

till institutionell religion utan har ändrat form i en mycket vidare bemärkelse. Luckmann 

menar också att individorienterad religion förmodligen hämtar inspiration från idéströmmar 

inom magi och nyandlighet (Luckmann 1990: 138).  

    Enligt den i USA verksamma religionssociologen Meredith McGuire ligger människors 

meningssystem till grund för hur man tolkar livserfarenheter på flera områden. Olika 

händelser och erfarenheter tolkas vanligtvis utifrån ett övergripande meningssystem även om 

tolkningarna inte alltid är logiska eller konstanta i relation till detta. Meningssystem kan som 

påpekat även inkludera sekulära element från till exempel populärpsykologi, kultur eller 

politik. McGuire menar vidare att de främsta aspekter av religion är den kognitiva aspekten 

(religiös tro och föreställning), religiösa ritualer (symboler som stärker och bekräftar 

gruppens tro) och religiös erfarenhet (både individuell och känslan av tillhörighet till en 

grupp). McGuire menar att alla dessa aspekter är av betydelse för religion som 

meningsskapande (McGuire 2008a: 15, 17, 18, 19, 20). Aspekterna skulle även kunna 

appliceras på oförklarliga fenomen i en bred bemärkelse och utanför institutionell religion.  

   I linje med detta resonemang ligger också religionspsykologens Lennart Belfrages syn på 

att nya uttryck i längtan efter andlighet bör ses som en del av sekulariseringen eftersom det 

kristna meningssystemet inte längre utgör referensramen för förståelsen av existentiella 

frågor. I stället har det överlåtits till individen att själv, och allt mer ensam, utforska sin 

meningsgrund fritt från till exempel kyrkans dogmer. Han menar vidare att det är viktigt att 

begreppet sekulär (från latinets “värdslig”) inte ska uppfattas som skilt från andlighet eller 

individens sökande efter en högre mening (Belfrage 2011: 80, 83, 85).  

   I nästa kapitel beskriver jag metoden som använts i studien.  
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Kapitel 3 Metod 
 

I det här kapitlet beskriver och belyser jag metoden som jag har använt i studien.  

 

3.1 Val av metod 
 

Syftet med undersökningen och frågeställningen besvaras lämpligen med kvantitativ metod 

med hjälp av en enkät eftersom jag i studien prövar okonventionella frågor och 

formuleringar vid mätning av religiositet. Insamlande av material har gjorts med hjälp av en 

webbaserad enkät med hög grad av standardisering och relativt hög grad av strukturering för 

att på så sätt kunna jämföra och generalisera (se Patel och Davidsson 2003: 71-72).  

   För att finna ett lämpligt enkätverktyg sökte jag på nätet. Kostnadsfri användning av 

enkätverktyg innebar antingen begränsat antal frågor eller respondenter, ingen sammanställd 

rapport, reklam på enkäten, endast mejlutskick, ingen support eller andra begränsningar, 

vilket resulterade i att jag valde att köpa en licens under en månad hos FluidSuveys (för mer 

information se http://www.fluidsurveys.se). I Vetenskapsrådet utvärderingar av testlänkar på 

webbverktyg har FluidSurveys enligt uppgift överlägsen användarvänlighet och flexibilitet i 

jämförelse med andra större aktörer på den svenska marknaden. I efterhand, dock utan större 

erfarenhet av andra enkätverktyg, tycker jag att FluidSurveys enkätverktyg fungerade 

tillfredsställande, fast som brukligt tar det tid att sätta sig in i hur något fungerar. På 

FluidSurveys hemsida finns åtskilliga videoguider till hjälp och även om jag som icke fullt 

betalande student inte prioriterades när det gällde frågor och support via mejl och telefon så 

erhöll jag vid behov viss hjälp.  

   Styrkan med en webbaserad enkätundersökning är att den praktiska hanteringen 

underlättas och att reliabiliteten, i bemärkelsens instrumentets tillförlitlighet, borde vara god, 

förutsatt att aktören som tillhandahåller enkätverktyget är seriös. En webbaserad enkät gör 

det också möjligt att lägga till öppna frågor och be om specificering utan att senare behöva 

registrera de erhållna svaren manuellt även om svaren behöver kodas och kategoriseras vid 

analys och tolkning. Öppna frågor kan ge mer information och öka behållningen av en enkät, 

men är å andra sidan mer tids- och kostnadskrävande. Många olika individuella svar kan 

också göra det svårt att dra generella slutsatser.  

   Att jag själv inte lämnade ut enkäten eller fanns på plats eliminerade en eventuell 

intervjueffekt, vilket kunde ha fått följden av att respondenterna svarade vad de medvetet 

eller omedvetet trott förväntades av dem och att svaren därmed skulle avvika från det “sanna” 
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värdet (se Patel och Davidsson 2003: 102-103). Lärarna i det här fallet kunde bara mejla ut 

länken till enkäten direkt till eleverna, vilket spar tid och kan öka förutsättningarna för att 

lärarna tackar ja till att låta eleverna på skoltid delta i studien. En webbaserad enkät som 

även går att besvara via smartphone är också lämplig för den unga målgruppen och kan öka 

motivationen och intresset att besvara enkäten. Upplägget förutsätter naturligtvis att 

respondenterna kan låna eller har egna datorer eller ipads eller äger en smartphone från vilka 

de kan koppla upp sig till internet och enkäten. Så är vanligtvis fallet på svenska 

gymnasieskolor men jag kontrollerade det för säkerhets skull. 

   Nackdelar med tillvägagångssättet är att forskaren är beroende av internet för att få ut och 

in enkäterna och om det inte fungerar kan enkätbesvarandet dra ut på tiden eller resultera i 

att man avbryter och inte deltar i studien. En lärare meddelade också att de haft problem 

med uppkopplingen. En webbaserad enkät blir opersonlig utan något möte med forskaren, 

men å andra sidan är detta vanligt vid kvantitativa studier och kan också vara en fördel, med 

tanke på att intervjueffekten, som jag nämnt ovan, uteblir, och maktperspektivet, som kan få 

till följd att tillförlitligheten i undersökningen minskar. 

 

3.2 Urval 
 

Urvalet är unga människor därför att de sedan födseln är socialiserade in i ett sekulariserat 

senmodernt samhälle inom vilket religion generellt inte är central och att de är nästa 

generation som kommer att forma samhället samt resultaten från Morheds och Sjödins 

undersökningar (se avsnitt 1.3.5 och 1.3.6 samt 2.2). Med tanke på att pröva okonventionella 

frågor och formuleringar att mäta religiositet är målgruppen således lämplig.  

   Med utgångspunkt från tid och resurser inom ramen för en kandidatuppsats och 

tillgängligheten till respondenter är urvalet till studien elever främst på 

samhällsvetenskapliga/humanistiska/estetiska program tredje året på fyra orter i västra 

Skåne som är geografiskt närliggande till där jag bor. Jag tänkte också att hänvisning till och 

samverkan med Lunds Universitet, det största universitet i området, skulle vara en fördel 

och kanske öka intresset att delta i studien bland både lärare och elever, inte minst sista året 

på gymnasiet. Etiskt är åldern inga problem eftersom åldersgränsen för att delta i forskning 

enligt de allmänna forskningsetiska reglerna (paragraf 18) är 15 år (för mer information se 

http://www.codex.vr.se).  

   Studerande på ovanstående program läser vanligtvis också religion i årskurs tre, vilket gör 

det möjligt att använda religionslärare som en resurs och förmedlande kontaktlänk till de 
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tilltänkta respondenterna. Tidigare studier har gett indikationer om att elever på teoretiska 

program har en mer positiv attityd till religion och ämnet religionskunskap i skolan än 

yrkesinriktade program, vilket skulle kunna öka intresset för att delta i studien (Klingenberg 

och Sjöborg 2015: 76). Generellt antogs att elever på ett naturvetenskapligt program kanske 

skulle ta större avstånd från religion och religiositet, vilket således inte skulle vara 

behjälpligt med avseende att pröva olika variabler att mäta religiositet, alltså inte för att 

säkra förekomsten av religiositet. Det visade sig vid analysen av materialet att 11 procent av 

respondenterna gick ett naturvetenskapligt program, sannolikt beror det på sammanslagning 

av mindre klasser vid religionsundervisningen. Mitt antagande visade sig i det här fallet vara 

fel. Två av respondenterna på det naturvetenskapliga programmet har konsekvent genom 

hela enkäten svarat “ateistiskt” och att de inte tror på något utöver det naturvetenskapen kan 

förklara, tre hade tydligt markerat religiositet medan de övriga befann sig mitt emellan. Det 

var alltså ingen större generell skillnad jämfört med svaren från elever från de övriga 

programmen.  

 

3.3 Enkäten 
 

Att konstruera en enkät kan förefalla förhållandevis enkelt, men är i realiteten svårt. Hur kan 

ett komplext fenomen fångas på några frågor i en enkät (se enkäten i sin helhet i bilagan 

Enkät)? Långa enkäter kan verka avskräckande och minska intresset för att besvara den så 

jag begränsade antalet frågor med hjälp av syftet och frågeställningen. Vill man närmare 

undersöka och beskriva fenomenet eller komplettera så är kvalitativa metoder så som 

intervjuer, individuellt eller i form av fokusgrupper, att föredra.    

   Vid utformandet av enkäten tog jag hjälp av tidigare undersökningar, särskilt Morheds 

studie, genom att se på vilka frågor som ställts där och hur frågorna formulerats. Jag fick 

också inspiration när jag i andra syften läste litteratur inom fältet. För att få fram olika 

mätbara variabler har jag operationaliserat utifrån kategorierna “belief, belong och behavior” 

eller religiös tro, tillhörighet och praktik (se Patel och Davidsson 2003: 52, Stausberg och 

Engler 2011: 397, Willander 2015: 68).  

   Frågorna under respektive kategori, till exempel formulering, ordningen på frågorna och 

de fasta svarsalternativen samt variationen av dem gick jag igenom många gånger för att 

förtydliga och säkerställa att frågorna föll inom ramen för studien, frågeställningen och 

syftet. På så sätt garanterade jag validiteten, att det som jag undersökte överensstämde med 

det som jag avsåg att undersöka (se Patel och Davidsson 2003: 73-76, 99-103).  
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Eftersom studien riktade sig till årskurs tre på gymnasier i västra Skåne var 

bakgrundsfaktorer så som ålder och geografiskt område givna. Några bakgrundsfrågor som 

kön och uppväxt var dock relevanta att ställa. Även om man i postkritisk anda skulle kunna 

ifrågasätta könets relevans så har tidigare studier visat att könet i allmänhet har betydelse vid 

religiositet. Av etiska skäl valde jag inte fråga om ort eftersom det på några av de mindre 

orterna finns en eller få gymnasieskolor med ovanstående programinriktning. Eftersom 

orden religion och religiositet kan vara värdeladdat och upplevas negativt har jag för att 

minska eventuellt motstånd och skapa motivation och intresse kallat enkäten tro och 

livsåskådningsenkät. 

   Eleverna informerades om undersökningen och dess syfte, att den var frivillig och anonym 

samt erhöll mina kontaktuppgifter (mejladressen) i ett inledande missiv överst på enkäten (se 

Patel och Davidsson 2003: 70-71 samt bilagan Enkät).  

 

3.4 Pilotstudien 
  

Jag prövade enkäten, tekniken och upplägget på en mindre grupp elever och genomförde en 

pilotstudie med 16 elever på ett samhällsvetenskapligt program med inriktning 

beteendevetenskap på en gymnasieskola i västra Skåne (se Patel och Davidsson 2003: 58). 

Jag kontaktade religionsläraren på skolan som jag vid ett tidigare tillfälle haft kontakt med. 

Det gick bra att genomföra pilotstudien i en av klasserna (där av det förhållandevis höga 

antalet personer för en pilotstudie) och vi bokade in ett lämpligt datum i vecka 43 när jag 

skulle besöka skolan på en religionslektion.  

   Enkäten som mejlades ut till eleverna strax före lektionen mottogs positivt. Några 

kommentarer i samtalet efter de slutfört enkäten var att det var roligt med frågor som man 

inte brukar få och att det var ganska många frågor om “spiritualitet”. Svarsalternativen 

upplevdes bra med en stor vidd som gjorde att det var lätt att hitta ett överensstämmande 

svar. Ingen tyckte vid förfrågan att någon fråga var överflödig eller saknades. Vidare tyckte 

de att det var bra att lägga bakgrundsfrågorna sist och ingen uppgav vid förfrågan att det 

kändes för privat.  

   Några ord och termer behövde dock förklaras, så som kvantfysik, new age, seans och 

healer. Det ger en antydan om att new age, och inom området vanligt förekommande termer, 

inte verkade vara vanligt i gruppen. I enkätverktyget tyckte jag att det fungerade bäst att 

skriva olika förklaringar direkt under själva frågan tillsammans med förtydligande vad 

respondenterna skulle göra vid respektive fråga. På några ställen gjorde jag ett tillägg efter 



   27 

påståendet, till exempel vid seans. Det var inte helt enkelt att på en mening begripligt 

försöka förklara kvantfysik (se Tegmark 2014). Som tack bjöd jag elever och lärare på 

dumlekolor och de som ville fick ta med sig en livsstilsbok som jag skrivit. Efter 

pilotstudien justerades enkäten enligt ovanstående (se bilagan Enkät).  

 

3.5 Tillvägagångssätt vid insamling av material 
 

Jag började med att mejla en rektor på en gymnasieskola på en större ort i västra Skåne men 

insåg snart att det var bättre att kontakta religionslärarna direkt, gärna ämneslagsledaren, 

eftersom förfrågan annars lätt avfärdas med att “vi får många förfrågningar och får tacka nej 

eftersom det inte finns tid i undervisningen”. Detta och det delegarade ansvaret till 

religionslärarna bekräftades också av den hjälpsamma och engagerade religionslärare vid 

genomförandet av pilotstudien. Jag sökte efter fler gymnasieskolor i västra Skåne på nätet 

och försökte få tag på telefonnummer direkt till religionslärarna, helst ett mobilnummer och 

inte till ett opersonligt lärarrum. Även om det inte är enkelt att nå lärare via telefon så är det 

lättare att avfärda ett mejl än ett telefonsamtal.  

   Efter kontakt och överenskommelse med lärarna per telefon mejlade jag en bekräftelse och 

länken till enkäten. Jag informerade om att det var enklast att mejla ut enkäten till eleverna 

strax före lektionen och att jag var mycket tacksam för att de hade tid att besvara enkäten på 

lektionen, eftersom risken för bortfall annars skulle vara stor. Jag bad dem också påminna 

eleverna om att trycka på slutför-knappen när de var klara med enkäten. För att göra 

eleverna mer motiverade att besvara enkäten tog jag mig även friheten att föreslå att kanske 

passa på att samtala efter enkäten, till exempel om några frågor som väckt intresse eller hur 

en vetenskaplig enkät kan se ut för att få ut mer av det. Jag avslutade mejlet med att be om 

en bekräftelse av att de erhållit mejlet, länken till enkäten och att de enligt överenskommelse 

skulle genomföra enkäten efter höstlovet, det vill säga vecka 45.  

   På tisdagskvällen vecka 45 påminde jag om enkäten via mejl eftersom inga svar i realtid 

hade kommit in. Jag hade blivit väl bemött och lärarna var positiva men de låg efter i 

undervisningen, hade prov eller inte fått tid till enkäten på lektionstid. Några hade därför 

bara mejlat ut länken och bett eleverna besvara enkäten utanför lektionstid, vilket troligtvis 

ökade bortfallet. Andra orsaker som angavs var stor elevfrånvaro på lektionerna och i ett fall 

undervisade en lärarkandidat som hade föreberett en egen planering. Jag ringde runt 

ytterligare några gymnasieskolor för att på kort varsel kunna få in några svar till. Totalt fick 

jag in 91 svar på knappt två veckor från fem gymnasieskolor på fyra orter i västra Skåne. 
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Det är svårt att avgöra exakt hur stort bortfallet är eftersom jag bland annat inte vet hur 

många lärare som faktiskt lämnade ut enkäten samt frånvaron på lektionerna, men enligt 

uppgift vid förfrågan och sammanräkning av det antal elever som lärarna angav att de skulle 

ha religionslektion med så skulle det sammantaget bli totalt omkring 180 elever. Det innebär 

ett bortfall på omkring 50 procent exkluderat eventuell frånvaro från lektionerna. Eftersom 

det inte rörde sig om ett statistiskt representativt urval så var bortfallet inte av större 

betydelse utan att jag fick in tillräckligt med material. Förfarandet innebär dock att man inte 

kan göra en bortfallsanalys.  

 

3.6 Beskrivning av respondenterna 
 

Respondenterna går som sagt tredje året på en gymnasieskola på en av fyra orter i västra 

Skåne. 91 personer har besvarat enkäten, var av 85 är slutförda, under perioden                   

2016-11-09—2016-11-18. Alla besvarade frågor har i enkätverktyget registrerats och sparats 

även om respondenten inte tryckt på slutför-knappen så med tanke på syftet med studien och 

att nästan alla har besvarat alla frågorna har jag valt att ta med alla svar jag har fått in på 

respektive fråga eller påstående för att få så stort underlag som möjligt.  

   52 procent av respondenterna definierar sig som kvinnor, 44 procent som män och 4 

procent som annat. 89 procent är födda i Sverige och 11 procent har en utländsk bakgrund 

från flera olika länder både inom och utanför Europa. 70 procent av respondenterna går 

samhällsvetenskapligt program, 16 procent humanistiskt program, 11 procent 

naturvetenskapligt program och 2 procent estetiskt program. 

 

3.7 Om analysen 
 
Metoden som jag har använt för att analysera materialet är rapport- och analysfunktionen i 

enkätverktyget (se FluidSurveys ovan). Jag även kunnat analysera enkätsvaren manuellt 

eftersom materialets omfång är förhållandevis hanterbart. Jag är väl medveten om att 

materialet skulle kunna analyseras djupare, till exempel genom att skapa index och använda 

mer avancerade statistiska program, vilket varken har ingått i undervisningen eller tidsramen 

för en kandidatuppsats vid CTR, Lunds Universitet.                                                                      

   I nästa kapitel analyseras materialet.  
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Kapitel 4 Analys 
 
I det här kapitlet analyserar och tolkar jag materialet med hjälp av tidigare nämnda teorier  

samt jämför med resultaten från de studier som jag tagit upp under tidigare forskning. Jag 

börjar med att presentera resultatet på okonventionella frågor om oförklarliga fenomen för 

att det kan betraktas som det mest utmärkande med studien. Sedan presenterar jag resultatet 

på frågor som kan vara relativt vanliga i enkäter om religiositet men som i den här studien 

har omformulerats för att kunna fungera även utanför institutionell religion. Avslutningsvis 

presenteras respondenternas kunskapssyn och livsåskådning samt resultaten på 

konventionella frågor så som religionstillhörighet, medlemskap och gudstjänstbesök för att 

visa skillnader i resultat beroende på hur man frågar vid mätning av religiositet. 

 

4.1 Oförklarliga fenomen - beteende och erfarenhet 
 

I frågebatteriet (fråga 8, se bilagan Enkät) har jag ställt olika påståenden om beteenden och 

erfarenheter av oförklarliga fenomen som vanligtvis inte brukar förekomma vid 

konventionell mätning av religiositet. I tabell 1 (se nedan) framgår det till exempel att 55 

procent ofta eller någon gång har sett andliga non-fiction tv-program och 33 procent säger 

sig ofta eller sällan ha besökt hemsidor om oförklarliga fenomen. 25 procent har ofta eller 

sällan läst böcker om andlighet och några fler, 31 procent, har ofta eller sällan läst böcker 

om oförklarliga fenomen.  

   I relation till socialisation och projektet Religion som Resurs? framhåller Lövheim att 

religiösa idéer både speglas i kommersiell populärmedia och att idéerna formas av 

populärkulturens sätt att gestalta det (Lövheim, Axelsson och Axner 2015: 153). 

Ovanstående inledande påståenden i frågebatteriet om media kan belysa detta och 

populärkulturens roll i de unga människornas liv. Resultatet är således inte oväntat.   

   Vidare har 54 procent svarat att de ofta eller sällan fått ett horoskop ställt till sig. Frågan 

formulerades “fått ett horoskop ställt till dig” för att försöka skilja det från att bara ha läst 

sitt horoskop i en veckotidning eller på nätet, vilket troligtvis de flesta har gjort någon gång 

utan att vara “seriöst troende”. Vid en jämförelse med Morheds studie instämmer 26 procent 

i kohorten 16-29 år i påståendet att “Jag skulle kunna tänka mig att beställa ett personligt 

horoskop från en professionell astrolog” (Morhed 2000, bilagan). I Sjödins studie instämmer 

25 procent av respondenterna helt eller delvis i påståendet att stjärnornas position påverkar 

hur ens personlighet blir (Sjödin 1995: 23). På ett liknande påstående i Morheds studie 
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instämmer 16 procent av respondenterna i kohorten 16-29 år helt eller ganska bra (Morhed 

2000, bilagan). Även om frågorna i studierna skiljer sig så antyder den förhållandevis höga 

andelen i den här studien att påståendet “fått ett horoskop ställt till dig” trots allt kan ha 

uppfattats som att man bara har läst sitt horoskop, även med tanke på att det kan vara 

kostsamt att få ställt ett personligt horoskop och målgruppen är unga studerande utan någon 

eller större egen inkomst.  

    Vidare har 10 procent varit hos ett medium. Jämfört med Morheds studie, i vilken ett 

liknande men inte identiskt påstående ingår, instämmer 16 procent i kohorten 16-29 år helt 

eller ganska bra att de kan tänka sig att besöka medier eller deltaga i seanser. 6 procent har 

vidare varit hos en healer, vilket inte bara kan förklaras med ointresse och att new age inte 

verkar vara av större intresse i den här populationen utan kan också bero på att målgruppen 

är yngre och kanske inte i samma utsträckningar tar behandlingar eller konsultation som 

människor i högre åldrar kan göra. Likaså kan elevernas begränsande ekonomi också ha en 

inverkan på detta.  

   Vidare har knappt en tredjedel, 31 procent, provat att meditera eller mediterar ofta. En 

liten högre andel av männen än kvinnorna har svarat ja ofta eller ja sällan på detta påstående 

om meditation, vilket är ett undantag när det gäller könsfördelningen i studien. Jämfört med 

Morheds studie så har betydligt färre, 18 procent, dagligen, varje vecka eller några gånger 

om året mediterat i kohorten 16-29 år (Morhed 2000, bilagan).  

   När det gäller påståendena om erfarenhet av oförklarliga fenomen så har till exempel 22 

procent ofta eller sällan i sitt inre sett händelser samtidigt som de skett långt borta och 25 

procent har ofta eller sällan känt närvaro av någon som är död. I jämförelse med Morheds 

studie så har 15 procent i kohorten 16-29 år instämt i att de sett händelser samtidigt som de 

skedde långt borta och 10 procent instämt i att de känt att de varit i kontakt med någon efter 

döden (Morhed 2000, bilagan). Det är innebär således en ökning i den här studien. Morhed 

framhåller också att man kan förvänta sig ett ökat intresse för oförklarliga fenomen (Morhed 

2000: 120).  

   Vidare har 41 procent ofta eller sällan fått förkänningar om vad som kommer att ske, 52 

procent har ofta eller sällan upplevt oförklarliga sammanträffanden och 59 procent har ofta 

eller sällan tänkt på någon som strax därefter har kontaktat hen. På det sista sammanfattande 

påståendet i frågebatteriet svarade 28 procent eller drygt en fjärdedel att hen själv ofta eller 

sällan haft erfarenhet av oförklarliga fenomen. 42 procent har ofta eller någon gång samtalat 

om oförklarlig fenomen och 47 procent, närmare hälften, har angett att någon ofta eller 

sällan har delat oförklarliga fenomen med dem. Resultatet kan betraktas som oväntat högt.  
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Tabell 1: Har du gjort eller haft erfarenhet av följande… 

	   Ja,	  ofta	  	  	  	   Ja,	  fast	  
sällan	  

Nej	  	  	  	  	  	  	  	  	   Vet	  inte	  	  	  	   Totalt	  antal	  
svar	  (n)	  

Sett	  andliga	  non-‐fiction	  tv-‐
program	  (till	  exempel	  om	  
besök	  av	  andar)	  

14	  (16%)	   35	  (39%)	   32	  (36%)	   8	  (9%)	   89	  

Besökt	  hemsidor	  om	  
andlighet	  

2	  (2%)	   14	  (16%)	   65	  (74%)	   7	  (8%)	   88	  

Besökt	  hemsidor	  om	  
oförklarliga	  fenomen	  

3	  (3%)	   27	  (30%)	   53	  (60%)	   6	  (7%)	   89	  

Läst	  böcker	  om	  andlighet	  	   4	  (4%)	   19	  (21%)	   60	  (67%)	   6	  (7%)	   89	  

Läst	  böcker	  om	  oförklarliga	  
fenomen	  

5	  (6%)	   22	  (25%)	   52	  (59%)	   9	  (10%)	   88	  

Fått	  ett	  horoskop	  ställt	  till	  
dig	  

11	  (12%)	   37	  (42%)	   37	  (42%)	   4	  (4%)	   89	  

Varit	  hos	  ett	  medium	  som	  
har	  kontakt	  med	  andar	  

2	  (2%)	   7	  (8%)	   78	  (88%)	   2	  (2%)	   89	  

Varit	  hos	  en	  healer	  som	  
överför	  energi	  

2	  (2%)	   4	  (4%)	   80	  (90%)	   3	  (3%)	   89	  

Mediterat	   8	  (9%)	   20	  (22%)	   59	  (66%)	   2	  (2%)	   89	  

Fått	  inre	  vägledning	  	   4	  (4%)	   10	  (11%)	   69	  (78%)	   6	  (7%)	   89	  

Känt	  närvaro	  av	  någon	  som	  
är	  död	  

6	  (7%)	   16	  (18%)	   58	  (65%)	   9	  (10%)	   89	  

Fått	  förkänningar	  om	  att	  
något	  kommer	  att	  ske	  

13	  (15%)	   23	  (26%)	   44	  (49%)	   9	  (10%)	   89	  

I	  ditt	  inre	  sett	  händelser	  
samtidigt	  som	  de	  skett	  långt	  
borta	  

5	  (6%)	   14	  (16%)	   58	  (65%)	   12	  (13%)	   89	  

Tänkt	  på	  någon	  som	  strax	  
därefter	  har	  kontaktat	  dig	  

20	  (22%)	   33	  (37%)	   28	  (31%)	   8	  (9%)	   89	  

Upplevt	  oförklarliga	  
sammanträffanden	  av	  
händelser	  

13	  (15%)	   33	  (37%)	   33	  (37%)	   10	  (11%)	   89	  

Samtalat	  med	  någon	  annan	  
om	  oförklarliga	  fenomen	  	  

19	  (21%)	   19	  (21%)	   43	  (48%)	   8	  (9%)	   89	  

Någon	  har	  delat	  sin	  
erfarenhet	  av	  oförklarliga	  
fenomen	  med	  dig	  

15	  (17%)	   27	  (30%)	   41	  (46%)	   6	  (7%)	   89	  

Själv	  haft	  erfarenhet	  av	  
oförklarliga	  fenomen	  

7	  (8%)	   18	  (20%)	   56	  (63%)	   8	  (9%)	   89	  
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En genomgång av de individuella enkätsvaren visar att en stor majoritet, omkring 86 procent, 

av respondenterna svarat ja ofta eller ja sällan på flera av påståendena i frågebatteriet. Detta 

oavsett om respondenten i övrigt har ansett sig tillhöra kristendomen eller till exempel vara 

ateist. Omkring 14 procent har svarat nej på samtliga påståenden i frågebatteriet. De flesta 

av dessa sistnämnda respondenter har på övriga frågor i enkäten genomgående angivit 

“ateistiska” svar och att de inte tror på något utöver det som gängse naturvetenskap kan 

förklara, till exempel övernaturliga väsen.  

   Resultatet i det här frågebatteriet ligger generellt som belysts ovan i linje med Morheds 

livsåskådningsstudie och Sjödins studie om paranormala företeelse från 1990-talet. Enligt 

Morheds jämförelse av sin studie med tidigare studier från 1978, 1986 och 1994 så verkar 

öppenheten och tron på oförklarliga fenomen vara relativt stabil över tidsperioden (Morhed 

2001: 80-81). Resultatet i den här studien visar dessutom en ökning. En avgörande 

tolkningsfråga är naturligtvis hur man väljer att definiera religiositet. Med en bred definition 

av religiositet kan resultatet ge en indikation om att oförklarliga fenomen av det här slaget 

kan vara en kompletterande variabel vid mätning religiositet, inte minst för att det indikerar 

en form av religiositet oavsett om man i övrigt till exempel anser sig vara religiös, troende 

eller ateist. Frågebatteriet verkar med andra ord fungera i dagens kultur både inom och 

utanför institutionell religion.  

   En förklaring till resultatet skulle kunna vara Luckmanns teori om “osynlig religion” inom 

vilken inspiration har hämtats från idéströmmar inom magi och nyandlighet. Heelas tes om 

en “andlig revolution” ger materialet sammantaget dock inte stöd för enligt min tolkning. 

Däremot skulle man kunna betrakta det som en tyst revolution enligt Ingleharts teori samt en 

form av “believing without belonging” som flera andra studier på ett eller annat sätt också 

har gett stöd för (Lövheim 2012: 103-104, se även Davis 2007: 138-140). Möjligtvis som en 

form av andlig humanism.  

   Man skulle även kunna applicera Belfrages syn på att nya uttryck i längtan efter andlighet 

bör ses som en del av sekulariseringen och McGuires aspekter som hon anser är av betydelse 

för religion som meningsskapande. I det här fallet tro och föreställningar om oförklarliga 

fenomen, riter så som att meditera samt känslan och erfarenheterna av tillhörighet genom 

samtal och delning med andra. Detta skulle också kunna vara en del i de ungas testande av 

olika identiteter och “flytande” identitetsskapande. Frågebatteriet eller liknande skulle även 

kunna inkluderas i det som McGuire kallar “lived religion”.  
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4.2 Känslan av att vara del av något större 
 

Andra oförklarliga erfarenheter som jag undersökt är om respondenterna har känt närvaro av 

en “högre kraft”, känt sig som del av “något större” och om hen känt att hen lämnat sin 

kropp (fråga 11, 12 och 13, se bilagan Enkät samt tabell 2, 3 och 4 nedan). Ordvalet “högre 

kraft” och “något större” är medvetet anpassat till svensk nutida kontext och målgruppen. 

Jag ville således undvika formuleringar som begränsas till det vanligt förekommande 

religiösa språkbruket hämtat från institutionell religion och specifikt kristendomen.  

   Av tabell 2 (se nedan) framgår att 22 procent ofta eller vid något tillfälle känt en “högre 

kraft”. Bland de få som har specificerat nämns Gud, i “sakrala miljöer” och som “tröst”.  

 

Tabell 2: Har du känt närvaro av en "högre kraft"? 

Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Nej,	  aldrig	   	   	   62%	   55	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	   	   	   16%	   14	  

Ja,	  det	  känner	  jag	  ofta	  	   	   	   6%	   5	  

Vet	  inte	  	   	   	   17%	   15	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

 

Fler har angett att de har känt att de är del av “något större”, vilket framgår i tabell 3 (se 

nedan). 29 procent, knappt en tredjedel, har svarat att de har hänt ofta eller vid något tillfälle. 

 

Tabell 3: Har du känt att du är del av "något större"? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Aldrig	   	   	   52%	   45	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	   	   	   24%	   21	  

Ja,	  det	  känner	  jag	  ofta	   	   	   5%	   4	  

Vet	  inte	   	   	   20%	   17	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   87	  
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Av tabell 4 (se nedan) framgår vidare att 10 procent har angett att de har erfarenhet av att ha 

lämnat sin kropp, ofta eller vid något tillfälle. Bland få specificerade kommentarer angavs 

bland annat lucid-dreaming, att det skett vid ett starkt emotionellt tillstånd och vid 

droganvändning.  

Tabell 4: Har du känt att du lämnat din kropp? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Nej,	  aldrig	   	   	   81%	   72	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	   	   	   11%	   10	  

Ja,	  det	  har	  jag	  känt	  ofta	   	  	   1%	   1	  

Vet	  inte	   	   	   7%	   6	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

 

Ovanstående frågor om oförklarliga fenomen formulerade som en känsla, till exempel 

känslan av närvaro av en ”högre kraft” eller ”något större”, skulle sammanfattningsvis 

kunna fånga former av religiösa erfarenheter utanför institutionell religion. Att inte använda 

ordet Gud eller komplettera med andra frågor, till exempel en ”högre kraft” kan således vara 

betydelsefullt vid mätning av religiositet. Har man ingen religiös uppväxt eller språk för 

starka känslomässiga oförklarliga fenomen så skulle man enligt socialisationsteorin 

sannolikt inte kalla oförklarliga erfarenheter religiösa. Skulle jag med andra ord ha 

formulerat frågan i institutionella religiösa termer och frågat efter gudsupplevelser eller 

religiösa erfarenheter så skulle kanske resultatet varit annorlunda. Min tidigare B-uppsats 

har bland annat gett indikationer på detta.  

 

4.3 Tro på övernaturliga väsen 
 

Ett annat sätt att mäta religiositet både inom och utanför institutionell religion är tro på 

övernaturliga väsen eller entiteter (se fråga 9 i bilagan Enkät). I den här studien (se tabell 5 

nedan) så tror 36 procent absolut eller troligtvis att andar existerar och 26 procent tror 

absolut eller troligtvis att spöken existerar. Lika många, 26 procent tror absolut eller 

troligtvis att änglar existerar medan 16 procent absolut eller troligtvis tror att demoner 

existerar. Ungefär lika många, 17 procent, tror absolut eller troligtvis att djävulen existerar, 

något fler män än kvinnor, men färre, 8 procent, tror på att man enligt den officiella kristna 
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bibliska tron antingen hamnar i helvetet eller himlen när man dör (se tabell 7 nedan).  

 

Tabell 5: Tror du att följande existerar? 
	   Absolut	  	  	  	  	   Troligtvis	  	   Troligtvis	  

inte	  
Absolut	  
inte	  	  

Ingen	  
uppfattning	  	  

Totalt	  
antal	  
svar	  (n)	  

Andar	   11	  (12%)	   21	  (24%)	   23	  (26%)	   30	  (34%)	   4	  (4%)	   89	  

Spöken	   6	  (7%)	   17	  (19%)	   21	  (24%)	   39	  (44%)	   6	  (7%)	   89	  

Änglar	   7	  (8%)	   16	  (18%)	   24	  (27%)	   35	  (39%)	   7	  (8%)	   89	  

Demoner	   6	  (7%)	   8	  (9%)	   26	  (29%)	   42	  (47%)	   7	  (8%)	   89	  

Gud	   8	  (9%)	   17	  (19%)	   26	  (29%)	   28	  (31%)	   10	  (11%)	   89	  

Djävulen	   6	  (7%)	   9	  (10%)	   27	  (30%)	   41	  (46%)	   6	  (7%)	   89	  

En	  högre	  kraft	   11	  (12%)	   24	  (27%)	   18	  (20%)	   29	  (33%)	   7	  (8%)	   89	  

 

Vidare så tror 28 procent att Gud absolut eller troligtvis existerar. En betydligt högre andel, 

39 procent, tror absolut eller troligtvis på att en “högre kraft” existerar. Enligt resultatet på 

frågan tror alltså flest på en “högre kraft”, därefter följer tro på andar. Något fler tror dock 

på Gud än spöken, änglar och demoner. Jämfört med Morheds studie har 30 procent i 

kohorten 16-29 år svarat att “Jag tror på en opersonlig högre makt eller kraft” (Morhed 2000, 

bilagan). I Sjödins studie svarade vidare 34 procent att “Det finns något slag ande eller 

livskraft” och 14 procent att “Det finns en personlig Gud” (Sjödin 1995: 31).         

   Här framkommer återigen vikten av hur frågan formuleras. Frågar man om hen tror på 

Gud eller om hen tror på en högre ospecifik och oförklarlig kraft kan man alltså i svensk 

kontext få relativt stor skillnad vid mätning av religiositet, 11 procent enligt den här studien. 

Andelen som tror på övernaturliga väsen, inte minst en “högre kraft” och andar, är 

sammanfattningsvis väsentlig om man vill försöka fånga religiositet i dagens samhälle. 

Detta kan således vara en betydelsefull fråga.  

	  

4.4 Tillbedjan till en ”högre kraft” 
 

Ett annat sätt att formulera den konventionella frågan om bön till Gud är “Har du bett till en 

“högre kraft” om hjälp eller att något ska ske?” (fråga 10, se bilagan Enkät). Att ordet Gud 

är laddat visar också de egna små berättelserna om tro och syn på tillvaron i stort (den öppna 

frågan 6, se bilagan Enkät och avsnitt 4.6 nedan).  
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Som tabell 6 visar är det sammantaget ungefär lika många som varje dag eller någon gång 

bett till en ”högre kraft” som aldrig har gjort det. I rutan efter det valda svarsalternativet där 

respondenten kan specificera var min tanke att hen skulle specificera vad hen har bett till, 

vilket dock inte framgått tillräckligt tydligt. Några har svarat Gud eller ”något” fast flertalet 

har i stället specificerat vad de bett om, till exempel för någon närstående eller inför ett prov. 

Frågan förblir dock obesvarad om man genom att be tror på en oförklarlig ”högre kraft” och 

att bön fungerar eller om det handlar om trygghet, tröst, ett sista desperat rop på hjälp eller 

instinkt. En kompletterande kvalitativ intervju skulle kunna ge ett mer uttömmande svar. 

Tabell 6: Har du bett till en "högre kraft” om hjälp eller att något ska 
ske? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Aldrig	   	   	   49%	   44	  

Någon	  gång	  	   	   	   38%	   34	  

En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  månaden	   	   	   8%	   7	  

En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  veckan	   	   	   3%	   3	  

Varje	  dag	  	   	  	   1%	   1	  

 
 
4.5 Syn på människan och livet efter döden 
 

Ett intressant och givande sätt att mäta religiositet både inom och utanför institutionell 

religion är frågor som handlar om vad hen tror ska hända efter döden eftersom en tro på 

något mer efter den fysiska döden också borde innebära att man tror på något mer än det 

som gängse naturvetenskap kan förklara (fråga 14, se bilagan Enkät). I tabell 7 (se nedan) 

framgår att en klar majoritet har angett att de tror att det på ett eller annat sätt finns något 

mer efter döden. Svarsalternativet “det finns något efter döden men jag vet inte vad” är det 

vanligaste svaret, nästan varannan, 48 procent, har angett det svaret. De som har valt 

svarsalternativet annat, 9 procent, visade sig också vid en genomgång ha specificerat en 

slags tro på något mer efter döden. 27 procent har däremot angett att de tror att döden 

definitivt är slutet. 

   Vid en jämförelse med Morheds studie ansåg 56 procent av respondenterna i kohorten 16-

29 år att “Det finns något mer efter döden, men jag vet inte vad” och 26 procent att “Inget - 

döden är slutet”. Resultaten mellan studierna samstämmer med andra ord förhållandevis väl. 
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Större skillnad är det på de andra påståendena även om dessa inte är identiska. I Morheds 

studie ansåg 29 procent i kohorten 16-29 år att “Vi ingår i ett kretslopp och lever vidare i 

andra organismer” samt 19 procent att “Vi återföds; efter döden föds vi om och om igen 

tillbaka till den här världen”. 15 procent svarade att “Vi kommer antingen till helvetet eller 

himlen” och 8 procent att “Vi ingår i en evig lycksalighet efter det här livet”.  

   I Sjödins studie ansåg 72 procent att det absolut eller kanske finns något liv efter döden, 

20 procent svarade nej troligtvis inte eller absolut inte och 7 procent vet inte (Sjödin 1995: 

29). Vidare instämde 20 procent helt eller delvis i att “När man dör återföds man efter ett tag 

i en annan kropp” (Sjödin 1995: 21). Sjödins slutsats är att när cirka hälften av ungdomarna 

tror på ett högre väsen och 3 av 4 ungdomar är “övertygande om att det finns ett liv efter 

döden” så borde en betydande andel ungdomar betraktas som religiösa om man definierar 

religion som tro på ett högre väsen och ett liv efter döden, även om ungdomarna själva 

kanske inte ser sig som religiösa i någon mening (Sjödin 1995: 31).  

   Sammanfattningsvis tror ungefär tre fjärdedelar av respondenterna i den här studien också 

på något mer efter döden i någon form medan omkring en fjärdedel, 27 procent, har angett 

att de tror att döden definitivt är slutet. Detta kan jämföras med 49 procent som ansett sig 

helt och hållet eller i ganska hög grad vara ateister. Att betrakta sig som ateist utesluter 

således inte att man också kan tro på vissa oförklarliga fenomen och något mer efter döden. 

Frågan är då om man verkligen är ateist och ändå tror på något oförklarligt som gängse 

naturvetenskap inte kan förklara eller om det kan bero på att det saknas ett begrepp för detta 

fenomen. Så här berättar till exempel en respondent på den öppna frågan om att kort berätta 

om sin tro och hur hen ser på livet i stort (fråga 6, se bilagan Enkät):  

 
Jag har delade tankar kring tro. Dels tror jag att det inte finns något efter döden och att våra kroppar 

bara förmultnar, men dels tror jag på att det finns något efter döden. Jag tror till exempel på andar och 

energier (som man brukar kalla "spöken") eftersom jag själv har varit med om sådant. Om det finns 

andar och energi i vår värld och dimension så tänker jag att det måste finnas en annan värld/dimension 

där de kommer ifrån.  

 

Morhed konstaterar också logiska motsägelser vid analysen av sin studie. Han förklarar 

bland annat det med att vi inte ska förvänta oss logisk konsistens i personliga 

livsåskådningar och att en person som instämt i påståendet att människan bara består av 

kropp och materia inte tänker att uttalandet motsäger att man till exempel också kan tro på 

att det spökar. Det kan även vara så tänker Morhed att respondenterna kan ha en annan syn  
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än den klassiska uppfattningen att materien är robust, tydlig och klart avgränsbar (Morhed 

2000: 132, 147). McGuire menar också att meningsskapande system, tro och praktik inte är 

logiska eller konstanta, vilket skulle kunna ge en förklaring till varför även respondenter 

som angivit sig vara ateister kan tro på oförklarliga fenomen (se avsnittet 2.3 samt McGurie 

2008b: 15-16).  

   Studien indikerar således att man inte bör dra för snabba slutsatser endast utifrån andelen 

som angivit sig vara ateister (se även nedanstående avsnitt 4.6). Vid mätning av religiositet 

bör man med andra ord ha flera och kompletterande frågor, inte minst om vad man tror 

händer efter döden och gärna en öppen fråga om tro och livsåskådning, även om det kan 

vara komplicerat att hantera i kvantitativa studier, för att få en mer nyanserad bild av vad 

människor tror på och vad som kan betraktas som religiositet i dagens samhälle. 

Tabell 7: Vad tror du händer när vi dör? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Det	  finns	  något	  efter	  döden	  men	  
jag	  vet	  inte	  vad.	  

	   	   48%	   43	  

Inget,	  döden	  är	  definitivt	  slutet.	   	   	   27%	   24	  

Vi	  ingår	  i	  ett	  kretslopp	  och	  själen	  
återföds.	  

	   	   4%	   4	  

Vi	  kommer	  antingen	  till	  himlen	  
eller	  helvetet.	  

	   	   8%	   7	  

Vi	  uppgår	  i	  en	  himmelsk	  lycklig	  och	  
tidlös	  evighet.	  

	   	   3%	   3	  

Annat,	  vänligen	  specificera...	   	   	   9%	   8	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

	  

Vidare håller 23 procent helt och hållet eller ganska mycket med om att människan bara är 

materia (se tabell 8 nedan). 57 procent håller däremot helt och hållet eller ganska mycket 

med om att människan består av både kropp och själ men betydligt färre, 21 procent, håller 

helt och hållet eller delvis med om att människan är en andlig varelse.   

   Diskrepansen kan sammanfattningsvis troligtvis också förklaras med hjälp av 

sekulariseringsteorin och socialisationsteorier, inte minst sekundär socialisation, samhället i 

stort och den rådande konsensusverkligheten (se Tegmark 2014: 301-303).   

   Naturvetenskaplig tro, som inrymmer vår tids skapelseberättelse the big bang, är det som 

sätter normen i dagens samhälle (se von Wright i Morhed 2001: 66). Konsekvensen kan bli 
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att det kan vara lättare och enklare att kalla sig ateist, säga att man “bara tror på det som 

naturvetenskapen rationellt kan förklara” eller att man inte är religiös för att inte framstå 

som avvikande från majoritetssamhället, “konstig” eller bli ifrågasatt, även om man kanske 

inte riktigt har funnit sin egen identitet eller djupare tänkt igenom vilken livåskådning man 

egentligen har. Det kan också vara så att det saknas ett begrepp för fenomenet (se även 

ovanstående). Talar man inte särskilt mycket om tro, livsåskådning och existentiella frågor 

vare sig i familjen som studien visar (10 procent har svarat att de ofta gör det, se tabell 16 i 

bilagan Enkätsvar) eller i skolan (se avsnittet 2.2) så skapas heller inte förutsättningar och 

rum att samtala och reflektera över dessa frågor. 

 

Tabell 8: I hur hög grad håller du med om följande påståenden… 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  

lite	  
Varken	  
eller	  

Ganska	  
mycket	  	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  svar	  
(n)	  

Människan	  är	  bara	  
materia.	  

25	  (28%)	   18	  (20%)	   24	  (27%)	   11	  (12%)	   10	  (11%)	   88	  

Människan	  består	  
både	  av	  kropp	  och	  
själ.	  	  

10	  (11%)	   11	  (12%)	   17	  (19%)	   27	  (31%)	   23	  (26%)	   88	  

Människan	  är	  en	  
andlig	  varelse.	  

24	  (27%)	   11	  (12%)	   34	  (39%)	   11	  (12%)	   8	  (9%)	   88	  

Tro	  på	  något	  mer	  än	  
det	  materiella	  ger	  en	  
större	  mening	  med	  
livet.	  

22	  (25%)	   13	  (15%)	   29	  (33%)	   14	  (16%)	   10	  (11%)	   88	  

Jag	  samtalar	  om	  
livsåskådning	  och	  
existentiella	  frågor	  
med	  andra.	  

25	  (28%)	   22	  (25%)	   21	  (24%)	   11	  (12%)	   9	  (10%)	   88	  

Jag	  skulle	  vilja	  
samtala	  mer	  om	  
livsåskådning	  och	  
existentiella	  frågor	  
med	  andra.	  

32	  (36%)	   14	  (16%)	   22	  (25%)	   14	  (16%)	   6	  (7%)	   88	  

 

4.6 Egna berättelser om tro och livsåskådning 
 

Förvånansvärt många, 75 respondenter, har i den öppna frågan (fråga 6, se bilagan Enkät) 

formulerat och berättat om sin tro och hur hen ser på livet och tillvaron i stort. Materialet har 
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en stor spännvidd och pluralism. Jag har i analysen kommit fram till att dessa svar kan delas 

upp i fyra övergripande kategorier (se Patel och Davidsson 2003: 121-122).  

   En kategori innefattar 29 svar med en uttalad ateistisk syn, så som att hen inte tror på Gud 

och/eller att hen har en naturvetenskaplig syn på tillvaron. Något svar var direkt negativ till 

religion och liknande det vid knark. I nästa kategori i storleksordning med 22 svar har 

respondenterna berättat att de tror på “något”. Det kan vara något mer efter jordelivet, en 

annan dimension eller ödet, dock tar flera explicit eller antyder implicit ett avståndstagande 

från ordet Gud. Någon har till exempel direkt uttryck att hen i alla fall inte tror på en 

personlig Gud fast på “något”. Vidare ger nio berättelser uttryck för att respondenten tror på 

Gud (men nödvändigtvis inte på någon religion) och är troende. En fjärde kategori med lika 

många berättelser, det vill säga nio, har jag kategoriserat som inomvärldslig tro. Betydelse 

av den kristna moralen, att människan kan göra gott och att religion och tro kan skapa 

trygghet och ge tröst är några exempel på berättelser inom den här kategorin. Detta kanske 

Willander skulle kalla “religiosity” med “cultural power” (Willander 2014: 234). Några få 

övriga svar som inte passar in i dessa kategorier är buddhism eller “vet inte”.  

   Kategorierna som innehåller någon form av tro på oförklarliga fenomen indikerar att 

religiositet har tagit en individualistisk och pluralistisk form både inom och vid sidan av 

institutionell religion. Vidare har ordet Gud en stark laddning och har tonats ner markant 

eller undvikits. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av både sekulariseringsteorin, 

subjektivizingsteorin och teorin om “osynlig religion” samt identitets- och meningsskapande 

system på individnivå. I korthet skulle förklaringen kunna lyda att när religion inte är det 

mest centrala i samhället och subjektet är i fokus förflyttas religiositeten till den privata 

sfären och kan bli en del i subjektets mångfacetterade identitets- och meningsskapande 

system.  
 
4.7 Kunskapssyn och livsåskådning 
 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse kan det vara intressant att belysa respondenternas 

kunskapssyn och livsåskådning (fråga 1, se bilagan Enkät). 75 procent håller helt eller 

ganska mycket med om att säker kunskap endast kan uppnås genom vetenskap och beprövad 

erfarenhet (se tabell 9 nedan). Kvantfysiken, som enligt fysikern Max Tegmark stött på 

starkt motstånd och vars tolkning forskarna tvistar om, verkar respondenterna inte ha lika 

stor tillit till (se Tegmark 2014: 196, 286). 14 procent har i studien angett att de helt och 

hållet eller ganska mycket håller med om att kvantfysiken kan ge oss säker kunskap. Att 
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nästan hälften, 48 procent, har svarat “neutralt” varken eller på det påståendet antyder att 

man kanske inte riktigt vet vad kvantfysik egentligen innebär (ett försök till en förklarande 

mening i enkäten är långt ifrån tillräckligt för ett komplicerat område, se Tegmark 2014).  

Tabell 9: I hur hög grad håller du med om följande påståenden… 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  

lite	  
Varken	  
eller	  

Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  
svar	  (n)	  

Säker	  kunskap	  uppnås	  
endast	  genom	  
vetenskap	  och	  
beprövad	  erfarenhet.	  

5	  (6%)	   3	  (3%)	   15	  (17%)	   43	  (48%)	   24	  (27%)	   90	  

Naturvetenskapen	  kan	  
inte	  ge	  oss	  säkra	  svar	  
på	  de	  stora	  livsfrågorna.	  

8	  (9%)	   27	  (30%)	   29	  (32%)	   22	  (24%)	   4	  (4%)	   90	  

Säker	  kunskap	  
förmedlas	  genom	  
föräldrars	  och	  äldre	  
människors	  erfarenhet.	  	  

13	  (14%)	   24	  (27%)	   32	  (36%)	   19	  (21%)	   2	  (2%)	   90	  

Säker	  kunskap	  kan	  man	  
egentligen	  bara	  få	  
genom	  inre	  andliga	  
upplevelser.	  

41	  (46%)	   23	  (26%)	   19	  (21%)	   5	  (6%)	   2	  (2%)	   90	  

Kvantfysiken	  kan	  ge	  oss	  
säker	  kunskap	  om	  
andliga	  och	  oförklarliga	  
fenomen.	  

20	  (22%)	   13	  (15%)	   43	  (48%)	   12	  (13%)	   1	  (1%)	   89	  

Intuition	  är	  den	  
säkraste	  vägen	  till	  
kunskap.	  

25	  (28%)	   18	  (20%)	   33	  (38%)	   12	  (14%)	   0	  (0%)	   88	  

Min	  sanning	  är	  lika	  
säker	  som	  någon	  
annans.	  

15	  (17%)	   10	  (11%)	   34	  (39%)	   23	  (26%)	   6	  (7%)	   88	  

Det	  finns	  ingen	  säker	  
kunskap.	  Vad	  som	  
räknas	  som	  säker	  
kunskap	  varierar	  i	  olika	  
kulturer	  och	  
situationer.	  	  

12	  (13%)	   14	  (16%)	   26	  (29%)	   23	  (26%)	   14	  (16%)	   89	  

 

Tilltron till att säker kunskap helt och håller eller ganska mycket kan erhållas via inre andlig 

vägledning eller intuition är 8 respektive 14 procent. Knappt en fjärdedel, 23 procent, har 

tillit till kunskapsförmedling genom föräldrar eller äldre människors erfarenhet. 
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Relativistiskt håller 33 procent helt och hållet eller ganska mycket med om att “min sanning 

är lika säker som någon annans” och 42 procent håller helt och hållet eller ganska mycket 

med om att det inte finns någon säker kunskap utan att det kan variera och konstrueras i 

olika kontexter.  

   För att se övergripande förändringar över tid har jag jämfört med Morheds studie. I 

kohorten 16-29 år är tilltron till att naturvetenskapen endast kan ge säker kunskap och 

andelen som anser att andliga upplevelser och intuition är den säkraste vägen till kunskap 

ungefär desamma. Den stora skillnaden är att auktoritetstro och tilltro till kunskap via 

föräldrar eller äldre människor är markant högre i Morheds studie. 60 procent har i kohorten 

16-29 år instämt helt eller ganska bra i påståendet att “Säker kunskap förmedlas genom 

föräldrars och äldre människors livserfarenheter (Morhed 2000, bilagan).  

   Vidare anser 49 procent sig helt och hållet eller i ganska hög grad vara ateister (se tabell 

10 nedan). Motsvarande siffra för agnostiker är 18 procent. 15 procent anser sig helt och 

hållet eller ganska mycket vara sökande, vilket således inte indikerar ett större allvarligt 

sökande efter svar på livets stora frågor inom den undersökta populationen.  

Tabell 10: I hur hög grad anser du dig själv som… 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  

lite	  
Varken	  
eller	  

Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  svar	  
(n)	  

Religiös	   48	  (54%)	   19	  (21%)	   14	  (16%)	   6	  (7%)	   2	  (2%)	   89	  

Troende	   37	  (42%)	   28	  (31%)	   7	  (8%)	   11	  (12%)	   6	  (7%)	   89	  

Andlig	   45	  (51%)	   20	  (23%)	   14	  (16%)	   6	  (7%)	   3	  (3%)	   88	  

Sökande	   47	  (53%)	   18	  (20%)	   11	  (12%)	   6	  (7%)	   7	  (8%)	   89	  

Agnostiker	   45	  (51%)	   10	  (11%)	   17	  (19%)	   11	  (12%)	   5	  (6%)	   88	  

Ateist	  	   21	  (24%)	   13	  (15%)	   11	  (12%)	   26	  (29%)	   18	  (20%)	   89	  

Panteist	   65	  (73%)	   8	  (9%)	   11	  (12%)	   1	  (1%)	   4	  (4%)	   89	  

	   	   	   	   	   	   	  

Det framgår också (se tabell 10 ovan) att 9 procent helt och hållet eller ganska mycket håller 

med om att hen är religiös samt att 17 procent helt och hållet eller ganska mycket anser sig 

vara troende. En intressant skillnad är att fler män har angivit sig vara religiösa än kvinnor 

men betydligt fler kvinnor har angivit sig vara troende, vilket gör att andelen kvinnor totalt 

sett (religiös och troende) är högre än männens andel. Frågan, och som enkäten inte kan 

besvara, är vad respondenterna lägger i begreppen religiös och troende. Kanske kan det bero 
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på att ordet religiös inte sällan har en negativ association i dagens samhälle (Willander 2014: 

105, 231). Generellt sett visar materialet i den här studien totalt sett att kvinnor är mer 

religiösa och tror på oförklarliga fenomen i högre utsträckning än män med några enstaka 

undantag, som kommenterats tidigare i texten. Det överensstämmer med det vi sedan 

tidigare vet att kvinnor generellt sett i undersökningar har visat ett större intresse för 

religiositet än män (Hamberg 2001: 51). 

   Jämfört med projektet Religion som resurs? har i den studien 12 procent svarat att hen är 

religiös, 21 procent har svarat troende, 15 procent har svarat andlig, 15 procent har svarat 

sökande och 25 procent har svarat ateist (agnostiker finns inte med som svarsalternativ) 

(Bromander 2012: 72). Den största skillnaden vid en jämförelse mellan studierna är således 

att betydligt fler i den här studien har ansett sig vara ateister.  

    Sammanfattningsvis kan ovanstående troligtvis förklaras med socialisationsteorier och 

sekulariseringsteorin. Enligt sekulariseringsteorin är religion inte det mest centrala i dagens 

samhälle, vilket respondenternas kunskapssyn indikerar. Enligt socialisationsteorin har 

respondenterna generellt sett socialiserats in i ett senmodernt samhälle med en 

naturvetenskaplig kunskapssyn, relativism och förhållandevis låg auktoritetstro. 

 

4.8 Religionstillhörighet, medlemskap och gudstjänstbesök 
 

Med tanke på frågeställningen och syftet med studien belyser jag inte närmare 

respondenternas religionstillhörighet, medlemskap och gudstjänstbesök (se fråga 2, 3 och 4 i 

bilagan Enkät och tabell 11, 12 och 13 i bilagan Enkätsvar) mer än i korthet och som 

jämförelse för att se skillnader vid mätning av religiositet. 37 procent av respondenterna har 

svarat att de helt och hållet eller ganska mycket tillhör kristendomen (bara några få procent 

anser sig tillhöra andra religioner). 38 procent är medlemmar i ett religiöst samfund var av 

majoritet (30 av 34 specificerade svar) anser sig tillhöra Svenska Kyrkan. Ytterst få deltar 

föga förvånande regelbundet i gudstjänst. Denna statistik kan jämföras med ovanstående 

redogörelse av resultatet av tro på oförklarliga fenomen.   

   Resultatet av de konventionella frågorna samstämmer med andra studier som visar att färre 

unga än äldre känner samhörighet med kristendomen och Svenska Kyrkan (Hamberg 2001: 

53). Jämfört med bland annat projektet Religion som resurs? är resultatet ungefär detsamma. 

Ungefär en tredjedel av respondenterna betraktade sig i den studien också som kristna men 

snarare, precis som i den här studien, som en nationell eller kulturell identitet (Bromander 

2012: 45, Lövheim 2012: 104). Alltså en form av “belonging” eller tillhörighet till 
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majoritetssamhället snarare än kyrkans gemenskap, vilket bland annat kan bero på och 

förklaras med kristendomens historiska betydelse i Sverige. Det skulle kunna kallas 

kulturkristen eller vad Willander kallar “religiosity” med “cultural power” (Willander 2014).  

   Vid en jämförelse med respondenternas svar på bakgrundsfrågorna (se tabell 16 i bilagan 

Enkätsvar) så anser 10 procent att de har haft en religiös uppväxt, vilket samstämmer med 9 

procent och de individer som svarat att de helt och hållet eller ganska mycket håller med om 

att hen är religiös. Sambandet skulle kunna förklaras med primär socialisation. 

Respondenterna framhåller dock i svar på den öppna frågan (fråga 6 i enkäten, se bilagan 

Enkät) om tro och tillvaron i stort att det är ett eget val, vilket verkar vara särdeles 

betydelsefullt i svensk kontext (se avsnittet 1.3.3). Bland annat i projektet Religion som 

resurs? framgår det också att även de som känt hög grad av tillhörighet till en religiös 

tradition markerat att det är deras egna val (Lövheim 2012: 102, Klingenberg och Sjöborg 

2015: 83).  

   Vidare anser 12 procent att de haft en ateistisk uppväxt och drygt hälften, 51 procent, att 

de varken haft en uttalad religiös eller ateistisk uppväxt (se tabell 16 i bilagan Enkätsvar). 

Något fler, 75 procent, har angett att de inte alls eller ganska lite är religiösa vid en 

jämförelse (se tabell 10 ovan eller i bilagan Enkätsvar). Sambandet skulle kunna förklaras 

med primär och sekundär socialisation. Socialisationsteorin talar inte för att ett barn med en 

ateistisk eller varken uttalad religiös eller ateistisk primär uppväxt, sekundärt i en 

pluralistisk, naturvetenskaplig och sekulär samhällskontext skulle bli starkt religiös, i alla 

fall inte i institutionell bemärkelse, i så fall mer troligt som en del i subjektets identitets- och 

meningsskapande. Värderingar i uppväxten har med andra ord en stor inverkan, vilket 

Ingleharts teori framhåller, men samhället i stort och den grupp som individen anser sig 

tillhöra spelar också stor roll, inte minst bland unga människor.  

   I nästa och avslutande kapitel följer en sammanfattande slutsats.  
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Kapitel 5 Slutsats 
 

I det här kapitlet följer en sammanfattande slutsats av studien, reflektion och vidare 

forskning.  

 

5.1 Sammanfattande resultat 
 

Sammanfattningsvis anser jag att studien har kunnat visa att tro på oförklarliga fenomen 

signifikant kan belysa religiositet i ett sekulariserat senmodernt samhälle, mer specifikt 

bland unga människor i västra Skåne. Genom okonventionella frågor och formuleringar som 

inte behöver förknippas med institutionell religion och kristendomen visar studien att man 

kan fånga religiositet även utanför institutionell religion, vilket jag menar kan ge en mer 

nyanserad och bredare bild av religiositet i dagens samhälle.  

   Även om studien visar relativt höga resultat när det gäller tro på oförklarliga fenomen så 

tyder inte analysen i sin helhet enligt min tolkning på någon “andlig revolution” som Heelas 

vill göra gällande (se även nedan) utan en förändring i linje med Sjödin och Morheds studier 

och Ingleharts teori om en tyst revolution. Jag skulle snarare betrakta det som en annan form 

av “believing without belonging”, en samtida senmodern individualistisk tro som skiljer sig 

från institutionell religion. Kanske skulle man kunna tala om en form av andlig humanism 

som skiljer sig både från traditionell teistisk religion och sekulär humanism. Det skulle 

kanske också kunna vara ett fungerande begrepp som saknas för de som kallar sig ateister 

men som ändå tror på någon form av oförklarliga fenomen. Studien ger med andra ord stöd 

för Heelas subjektivizingsteori och Luckmanns tes om “osynlig religion” från vilken 

inspiration verkar ha hämtats från magi och nyandliga idéströmningar samt McGuires teori 

om identitets- och meningsskapande system. Resultatet i studien ger även stöd till Bruce’s 

sekulariseringsteori i bemärkelsen att religion i sin institutionella form inte har en central 

roll i moderna samhällen. Slutsatsen grundar sig inte bara på en ensidig och religiositets 

reducerande mätning av gudstjänstbesök utan på antalet respondenter som i studien betraktar 

sig som ateister eller agnostiker. Där av vill jag heller inte tala om någon “andlig revolution”, 

men sekulariseringen och den institutionella religionens minskade roll och makt i samhället 

verkar ha öppna upp för en pluralism och synkretism inom fältet religiositet.  

   Generellt sett ligger resultatet i linje med andra undersökningar (Sjödin 1995, Morhed 

2000, se även Davie 2007: 98-99, 140) så det skulle inte vara orimligt att dra eventuella 

generella slutsatser av studien. Jämfört med bland annat Sjödins och Morheds 
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undersökningar och Ingleharts teori om en tyst revolution skulle man kanske våga göra ett 

antagande att tro på oförklarliga fenomen och religiositet i annan form än institutionell 

religion inte är tillfälliga, även om man ska vara försiktig med att uttala sig om framtiden 

och ”stora berättelser”. Utan någon institution eller struktur så kan till exempel förmedlingen 

och överföringen mellan generationer enligt socialisationsteorier försvagas och försvåras 

(Bruce 2011: 69, 75). Vidare framhåller Heelas Durkheims princip att människor sannolikt 

involverar sig i religion som stämmer överens med deras samtida värden, förhållningssätt 

och föreställningar (Heelas och Woodhead 2004: 78). 

 

5.2 Okonventionella frågor om oförklarliga fenomen 
 

I studien har jag prövat och undersökt okonventionella frågor och formuleringar vid mätning 

av religiositet för att kunna fånga religiositet även utanför institutionell religion. Studien har 

till exempel visat att de okonventionella frågorna och påståendena i frågebatteriet om 

beteende och erfarenhet av oförklarliga fenomen (fråga 8, se bilagan Enkät) kan vara 

gränsöverskridande. Med det menar jag att oavsett om man anser sig tillhöra institutionell 

religion, i det här fallet främst kristendomen, eller vara ateist eller något däremellan, så 

skulle frågor som dessa kunna fånga en form av religiositet bland unga människor i ett 

sekulariserat senmodernt svenskt samhälle.     

   Studien visar inte minst att man inte bör dra för snabba slutsatser endast utifrån andelen 

respondenter som angivit sig vara ateister. Vid mätning av religiositet bör man med andra 

ord ha flera och kompletterande frågor, inte minst om vad man tror händer efter döden, och 

gärna en öppen fråga om tro och livsåskådning, även om det kan vara komplicerat att 

hantera i kvantitativa studier, för att få en mer nyanserad bild av vad som kan betraktas som 

religiositet i dagens samhälle. För att inte reducera religiositet till institutionell religion 

hävdar jag således att vi behöver komplettera med andra frågor och använda 

frågeformuleringar som är mer tillämpliga i dagens samhälle, inte minst när man avser att 

mäta religiositet bland unga människor. Religion och religiositet är en realitet som kan ändra 

form och struktur i samspel med samhället i övrig och dess förändringar. Utan uppdateringar 

i sättet att se på och mäta religiositet kan vi med andra ord inte synliggöra andra och 

eventuellt nya former av religiositet utanför institutionell religion. Frågorna och 

formuleringarna behöver därför vara breda och inkludera andlighet.  

   Vidare är ordval och frågeformuleringar som poängterat mycket betydelsefull för att fånga 

religiositet i dagens samhälle, inte minst bland unga, och utanför institutionell religion. Till 
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exempel så verkar det mer alldagliga språkbruket en “högre kraft” fungera bättre i Sverige 

än det religiöst associerade ordet Gud (se Willander 2015: 57). I den här studien har till 

exempel 39 procent svarat att det tror på en ”högre kraft” men 28 procent att de tror på Gud 

(se fråga 9 i bilagan Enkät och tabell 5 i bilagan Enkätsvar). Likaså är självskattning och 

nyansering av svarsalternativen av stor vikt eftersom enbart ja och nej alternativ är mycket 

reducerande och kan ge ett missvisande resultat. Graderade svarsalternativ kan, till exempel 

som i den här studien från att helt och hållet hålla med ett påstående till absolut inte, ge en 

mer nyanserad bild och spegla den osäkerhet och ofta odefinierade uppfattning som 

människor i allmänhet har i dessa frågor. Fler och graderade svarsalternativ kan därmed 

också ge indikationer om att det kan finnas religiositet i en vidare bemärkelse än 

institutionell religion.  

   Öppna frågor kan vidare lyfta en kvantitativ studie, ge större behållning och uttömmande 

svar som individen själv har formulerat. Öppna frågor underlättas markant med ett 

webbaserat enkätverktyg men kräver mer tid och bearbetning vid analysen och kan vara 

svårt att omforma till jämförande statistik.  

   Sammanfattningsvis finns det inga enkla svar på komplexa fenomen men det vi faktiskt 

vet är att utveckling och förändring är en ständig pågående process. Således bör också 

dialogen, problematiseringen och självkritiken inom fältet konstant vara aktiv, öppen och 

kreativ i syfte att bli ännu bättre på att belysa religion och religiositet i det samtida samhället.  

 
5.3 Reflektion  
 

Vi lever i en spännande och pluralistisk tidsålder inom vilket även fältet religion och 

religiositet förändrar form och struktur i snabbare takt än tidigare, liksom det religiösa 

språket. Attityder kan dock ta längre tid att förändra, så som uppfattningen om vad religion 

och religiositet är, både bland allmänheten och inom institutionell religion och akademin (se 

McGuire 2008b: 5). Detta och svårigheten att fånga religiositet i dagens samhälle som jag 

har belyst och problematiserat innebär dock inte att vi ska sluta försöka utan att vi bör 

förbättra vårt sätt att försöka mäta religiositet, i det här fallet enkätundersökningar. På 

samhällsnivå är det även viktigt att vi fortsätter att försöka mäta religiositet med kvantitativa 

metoder för att vi då, till skillnad från att enbart använda oss av kvalitativa metoder, kan dra 

generella slutsatser och belysa samhällsförändringar.  

   Framtiden kan vi bara sia om och man ska som sagt vara försiktig med sina uttalanden om 

“stora berättelser” men det verkar som att religion i sin institutionella form kommer att 
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fortsätta minska, inte minst med tanke på globala överskridande värden som människors rätt 

att själva välja och bestämma över sina liv. Skulle fler länder i takt med ökad materiell 

trygghet i lika hög grad som Sverige värdera självförverkligande och ett “oförhindrat jag” så 

skulle vi i Sverige inom fältet religion och religiositet ligga i bräschen internationellt sett om 

vi förändrar vårt sätt att se på och mäta religiositet. Det som jag föreslår i studien handlar ju 

inte om några drastiska förändringar utan om justeringar i frågeformuleringar och 

kompletterande frågor för att närma oss ett mer nyanserat och bredare sätt att belysa och 

mäta religiositet i dagens samhälle.  

   Ett problem är dock att det är kostsamt att genomföra nationella gedigna undersökningar 

inom fältet och sannolikt är det heller inte prioriterat. Konsekvensen blir att vi på nationell 

nivå främst har att förhålla oss till bredare samhällsstudier som utförs på regelbunden basis. 

Utrymmet för frågor om religiositet är vanligtvis ytterst begränsat i sådana studier, vilket 

medför att valet av frågor och formuleringar blir ännu viktigare. I Sverige har nationellt 

genomförda undersökningar som till exempel WVS (se avsnittet 1.3.3) och SOM-institutets 

studier (se http://www.som.gu.se) dock i stort sett bara frågor som speglar institutionell 

religion. WVS, som trots allt är en värderingsstudie, belyser å andra sidan svenskarnas höga 

värdering av självförverkligande och individens frihet, vilket kan ses som ett belägg för att 

frågor baserade på institutionell religion som inte sällan associeras med auktoritet och 

begränsad frihet, kanske inte är det mest optimalt i en svensk kontext.  

   Mycket beror som jag poängterat på den grundläggande frågan om hur man väljer att 

definiera religion och religiositet. Där till kommer forskarens bias. Hur gärna man än skulle 

önska så är ingen forskning helt förutsättningslös och mer eller mindre relativ. Vi utgår till 

exempel från en förutbestämd frågeställning, forskaren bestämmer kriterierna och är inget 

oskrivet blad utan har sin historia och kontext. Risken finns att egna föreställningar, 

värderingar och intressen i någon mån påverkar forskningen, särskilt när det gäller vad man, 

medvetet eller omedvetet, ser och betonar, väljer att fråga om och hur man tolkar materialet.  

   Vi har med andra ord i all forskning ett maktperspektiv och tolkningsföreträde att beakta. 

Hur väljer jag till exempel som forskare att definiera religiositet och operationalisera frågan? 

Vet jag som forskare bättre än individen själv vad som kan betraktas som religiositet? 

Respondenten upplever kanske inte sitt intresse för andliga non-fiction program, tro på 

oförklarliga fenomen, “något högre” eller att det kan finnas “något” mer efter döden som 

religiositet. Den här studien belyser vidare att man kan betrakta sig som ateist men ända tro 

på vissa oförklarliga fenomen, något mer efter döden eller be när det kniper. Människan är å 

andra sidan inte konsekvent. Livsåskådningar är vanligtvis således inte heller konsekventa, 
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“vattentäta”, logiska eller helt genomtänkta. De påverkas också i hög grad av den rådande 

tidsandan. Inte minst bland yngre människor, som betraktas som ungdomar i allt högre 

åldrar, är livsåskådningen under uppbyggnad och kan vara en del av individens identitets- 

och meningsskapande. Samtidigt är min förhoppning att människors tro och livsåskådning är 

i rörelse genom hela livet i en utvecklande, insiktsgivande och självförverkligande process.  

   Vidare kan språkformuleringar som vi har sett i hög grad påverka svaret och resultatet. 

Språket, valet av frågor, frågeformuleringar och kommunikationen kan också vara en 

maktfaktor. Inte bara forskaren i relation till respondenten utan hur forskaren uttrycker sig 

och förmedlar sina resultat till media och allmänheten. Det kan exempel handla om att 

förklara och förtydliga sin tolkning av statistiken eller resultatet och tydliggöra vad som 

inom forskningen kan räknas som religiositet men kanske inte i alldagligt tal. Ett 

förtydligande kan därmed undvika missförstånd eller brist på förtroende till forskningen om 

respondenterna får ta del av eller läser om studier som de medverkat i via media.  

   Studien visar också att de flesta unga inte samtalar om livsåskådning och existentiella 

frågor inom familjen (10 procent har svarat att de ofta gör det) och att det finns ett visst 

intresse (23 procent) att samtala mer i dessa frågor. Jag tror att sådana samtal och dialoger 

skulle berika både individen och samhället samt gynna folkhälsan, särskilt när institutionell 

religion minskar i samhället och existentiella frågor sparsamt berörs inom skolan, vården 

eller andra institutioner, även om problemet har lyfts och börjat aktualiseras i samhället.  

 

5.4 Vidare forskning 
 

Med tanke på ovanstående skulle det vara intressant att undersöka vidare om hur dagens 

unga människor skapar mening i tillvaron samt att undersöka mer om det finns belägg för en 

så kallad andlig humanism i Sverige, inte minst kopplat till självförverkligande, 

välbefinnande och meningsskapande. Intressant nog används inte sällan religiöst språk och 

symbolik inom hälso- och friskvårdssektorn, som att bli frälst, synda och ett löfte om ett 

förlängt och gott liv. Att i McGuires anda, fast från perspektivet oförklarliga fenomen, 

undersöka mer om tro, praktik och erfarenhet av religiositet i vardagen utanför institutionell 

religion skulle också vara givande för att i ett vidare perspektiv belysa religiositet i vår 

samtid. Det skulle avslutningsvis vara intressant att komplettera den här kvantitativa studien 

med en fördjupad kvalitativ studie om respondenternas förhållande till oförklarliga fenomen. 

Likaså att genomföra studien med ett statistiskt representativt underlag för att på så sätt 

kunna dra generella slutsatser om religiositet i nutida Sverige. 
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Bilaga 1 Enkät 
 
Tro	  och	  livsåskådningsenkät	  	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  vad	  som	  kännetecknar	  unga	  människors	  tro	  och	  
livsåskådning	  och	  hur	  man	  skulle	  kunna	  mäta	  tro	  i	  dagens	  samhälle.	  Studien	  är	  en	  del	  av	  
en	  kandidatuppsats	  inom	  religionsbeteendevetenskap	  vid	  Lunds	  Universitet.	  Enkäten	  är	  
frivillig	  och	  anonym.	  Har	  du	  frågor	  kontakta	  katarina@kenosis.se.	  Hoppas	  att	  det	  både	  
blir	  spännande	  och	  givande	  att	  besvara	  enkäten.	  Några	  termer	  finns	  förklarade	  direkt	  
under	  frågeställningen	  om	  du	  skulle	  behöva	  ett	  förtydligande.	  Försök	  att	  svara	  så	  
uppriktigt	  som	  möjligt.	  Varmt	  tack	  för	  ditt	  deltagande	  och	  engagemang!	  	  

1.	  I	  hur	  hög	  grad	  håller	  du	  med	  om	  följande	  påståenden…	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  vad	  du	  tycker.	  	  Inom	  kvantfysiken	  som	  handlar	  
om	  små	  elementarpartiklar	  och	  vågfunktioner	  finns	  bland	  annat	  antaganden	  om	  parallella	  universum	  
och	  subjektiv	  odödlighet.	  	  	  

	   Inte	  
alls	  

Ganska	  
lite	  

Varken	  
eller	  

Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Säker	  kunskap	  uppnås	  endast	  genom	  
vetenskap	  och	  beprövad	  erfarenhet.	  

	   	   	   	   	  

Naturvetenskapen	  kan	  inte	  ge	  oss	  säkra	  svar	  
på	  de	  stora	  livsfrågorna.	  

	   	   	   	   	  

Säker	  kunskap	  förmedlas	  genom	  föräldrars	  
och	  äldre	  människors	  erfarenhet.	  	  

	   	   	   	   	  

Säker	  kunskap	  kan	  man	  egentligen	  bara	  få	  
genom	  inre	  andliga	  upplevelser.	  

	   	   	   	   	  

Kvantfysiken	  kan	  ge	  oss	  säker	  kunskap	  om	  
andliga	  och	  oförklarliga	  fenomen.	  

	   	   	   	   	  

Intuition	  är	  den	  säkraste	  vägen	  till	  kunskap.	   	   	   	   	   	  

Min	  sanning	  är	  lika	  säker	  som	  någon	  annans.	   	   	   	   	   	  

Det	  finns	  ingen	  säker	  kunskap.	  Vad	  som	  
räknas	  som	  säker	  kunskap	  varierar	  i	  olika	  
kulturer	  och	  situationer.	  
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2.	  I	  vilken	  grad	  anser	  du	  dig	  tillhöra...	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  dig.	  New	  Age	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  olika	  
tankeströmningar	  och	  rörelser	  som	  blandar	  inslag	  från	  olika	  religioner	  med	  parapsykologi	  och	  gamla	  
traditioner	  från	  både	  väst	  och	  öst.	  	  

	   Inte	  
alls	  

Ganska	  
lite	  

Varken	  
eller	  

Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Kristendom	   	   	   	   	   	  

Islam	   	   	   	   	   	  

Judendom	   	   	   	   	   	  

New	  Age	   	   	   	   	   	  

Buddism	   	   	   	   	   	  

Hinduism	   	   	   	   	   	  

Annan	  religion,	  skriv	  i	  rutan	  
nedan,	  tack.	  

	   	   	   	   	  

	   	  

3.	  Är	  du	  medlem	  i	  något	  religiöst	  samfund?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  överensstämmer	  med	  dig.	  Om	  du	  svarar	  Ja	  ange	  vilket	  samfund,	  tack.	  	  

	   Ja,	  vilket?	  ______________________	  

	   Nej	  

	   Vet	  inte	  

4.	  Hur	  ofta	  besöker	  du	  en	  religiös	  lokal	  (till	  exempel	  kyrka,	  moské	  eller	  synagoga)	  för	  att	  
delta	  i	  gudstjänst?	  	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  motsvarar	  ditt	  beteende.	  	  

	   Aldrig	  

	   Vid	  enstaka	  tillfällen	  

	   Någon	  eller	  några	  gånger	  om	  året	  

	   En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  månaden	  	  

	   Minst	  en	  gång	  i	  veckan	  	  
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5.	  I	  hur	  hög	  grad	  anser	  du	  dig	  själv	  som…	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  dig.	  	  Med	  agnostiker	  menas	  att	  man	  inte	  tror	  att	  
Gud	  finns	  men	  att	  man	  heller	  inte	  kan	  bevisa	  att	  	  Gud	  finns.	  Med	  ateist	  menas	  	  avsaknad	  av	  eller	  
avståndstagande	  från	  tro	  på	  någon	  Gud.	  Med	  panteist	  menas	  att	  man	  tror	  att	  Gud	  finns	  i	  allt	  och	  överallt.	  

	   Inte	  alls	   Ganska	  lite	   Varken	  eller	   Ganska	  mycket	   Helt	  och	  hållet	  

Religiös	   	   	   	   	   	  

Troende	   	   	   	   	   	  

Andlig	   	   	   	   	   	  

Sökande	   	   	   	   	   	  

Agnostiker	   	   	   	   	   	  

Ateist	  	   	   	   	   	   	  

Panteist	   	   	   	   	   	  

	  

6.	  Berätta	  kort	  om	  din	  egen	  tro	  och	  hur	  du	  ser	  på	  livet	  i	  stort.	  	  
Försök	  att	  beskriva	  med	  egna	  ord	  så	  gott	  du	  kan,	  tack.	  Tänk	  på	  att	  ateism	  också	  är	  en	  trosuppfattning.	  

	   	  

	  

7.	  Har	  din	  tro	  hjälpt	  dig	  att	  hantera	  livet	  och	  	  tillvaron?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  hur	  du	  upplever	  det.	  	  Beskriv	  gärna	  hur	  om	  du	  
svarar	  Ja,	  tack.	  	  

	   Ja,	  absolut	  ______________________	  

	   Ja,	  ganska	  mycket	  	  ______________________	  

	   Nja,	  inte	  särskilt	  mycket	  	  

	   Nej,	  inte	  alls	  

	   Vet	  inte	  	  
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8.	  Har	  du	  gjort	  eller	  haft	  erfarenhet	  av	  följande…	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  beskriver	  ditt	  beteende	  och	  din	  erfarenhet	  bäst.	  	  

	   Ja,	  
ofta	  

Ja,	  fast	  
sällan	  

Nej	   Vet	  
inte	  

Sett	  andliga	  non-‐fiction	  tv-‐program	  (till	  exempel	  om	  besök	  
av	  andar)	  

	   	   	   	  

Besökt	  hemsidor	  om	  andlighet	   	   	   	   	  

Besökt	  hemsidor	  om	  oförklarliga	  fenomen	   	   	   	   	  

Läst	  böcker	  om	  andlighet	  	   	   	   	   	  

Läst	  böcker	  om	  oförklarliga	  fenomen	   	   	   	   	  

Fått	  ett	  horoskop	  ställt	  till	  dig	   	   	   	   	  

Varit	  hos	  ett	  medium	  som	  har	  kontakt	  med	  andar	   	   	   	   	  

Varit	  hos	  en	  healer	  som	  överför	  energi	   	   	   	   	  

Mediterat	   	   	   	   	  

Fått	  inre	  vägledning	  	   	   	   	   	  

Känt	  närvaro	  av	  någon	  som	  är	  död	   	   	   	   	  

Fått	  förkänningar	  om	  att	  något	  kommer	  att	  ske	   	   	   	   	  

I	  ditt	  inre	  sett	  händelser	  samtidigt	  som	  de	  skett	  långt	  borta	   	   	   	   	  

Tänkt	  på	  någon	  som	  strax	  därefter	  har	  kontaktat	  dig	   	   	   	   	  

Upplevt	  oförklarliga	  sammanträffanden	  av	  händelser	   	   	   	   	  

Samtalat	  med	  någon	  annan	  om	  oförklarliga	  fenomen	  	   	   	   	   	  

Någon	  har	  delat	  sin	  erfarenhet	  av	  oförklarliga	  fenomen	  med	  
dig	  

	   	   	   	  

Själv	  haft	  erfarenhet	  av	  oförklarliga	  fenomen	   	   	   	   	  

9.	  Tror	  du	  att	  följande	  existerar?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  vad	  du	  tror.	  	  

	   Absolut	   Troligtvis	  	   Troligtvis	  inte	   Absolut	  inte	  	   Ingen	  uppfattning	  	  

Andar	   	   	   	   	   	  

Spöken	   	   	   	   	   	  

Änglar	   	   	   	   	   	  

Demoner	   	   	   	   	   	  

Gud	   	   	   	   	   	  

Djävulen	   	   	   	   	   	  

En	  högre	  kraft	   	   	   	   	   	  
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10.	  Har	  du	  bett	  till	  en	  "högre	  kraft”	  om	  hjälp	  eller	  att	  något	  ska	  ske?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  ditt	  beteende.	  Om	  du	  har	  bett	  till	  en	  "högre	  kraft"	  
specificera	  gärna	  vad	  du	  har	  bett	  till,	  tack.	  	  

	   Aldrig	  

	   Någon	  gång	  	  ______________________	  

	   En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  månaden	  ______________________	  

	   En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  veckan	  ______________________	  

	   Varje	  dag	  	  ______________________	  

11.	  Har	  du	  känt	  närvaro	  av	  en	  "högre	  kraft"?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  din	  erfarenhet.	  Specificera	  gärna	  vad	  du	  har	  känt	  
närvaro	  av	  om	  du	  kan	  och	  svarar	  Ja,	  tack.	  	  

	   Nej,	  aldrig	  

	   Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	  ______________________	  

	   Ja,	  det	  känner	  jag	  ofta	  	  ______________________	  

	   Vet	  inte	  	  

12.	  Har	  du	  känt	  att	  du	  är	  del	  av	  "något	  större"?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  din	  erfarenhet.	  	  

	   Aldrig	  

	   Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	  

	   Ja,	  det	  känner	  jag	  ofta	  

	   Vet	  inte	  

13.	  Har	  du	  känt	  att	  du	  lämnat	  din	  kropp?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  din	  erfarenhet.	  Specificera	  gärna	  om	  du	  svarar	  
Ja,	  tack.	  

	   Nej,	  aldrig	  

	   Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	  ______________________	  

	   Ja,	  det	  har	  jag	  känt	  ofta	  ______________________	  

	   Vet	  inte	  
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14.	  Vad	  tror	  du	  händer	  när	  vi	  dör?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  vad	  du	  tror.	  	  

	   Det	  finns	  något	  efter	  döden	  men	  jag	  vet	  inte	  vad.	  

	   Inget,	  döden	  är	  definitivt	  slutet.	  

	   Vi	  ingår	  i	  ett	  kretslopp	  och	  själen	  återföds.	  

	   Vi	  kommer	  antingen	  till	  himlen	  eller	  helvetet.	  

	   Vi	  uppgår	  i	  en	  himmelsk	  lycklig	  och	  tidlös	  evighet.	  

	   Annat,	  vänligen	  specificera...	  ______________________	  

15.	  Har	  din	  tro	  hjälpt	  dig	  att	  skapa	  mening	  i	  livet	  och	  tillvaron?	  	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  hur	  du	  upplever	  det.	  Beskriv	  gärna	  hur	  om	  du	  
svarar	  Ja,	  tack	  

	   Ja,	  absolut	  ______________________	  

	   Ja,	  ganska	  mycket	  ______________________	  

	   Nja,	  inte	  särskilt	  mycket	  	  

	   Nej,	  inte	  alls	  

	   Vet	  inte	  

16.	  I	  hur	  hög	  grad	  håller	  du	  med	  om	  följande	  påståenden…	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  vad	  du	  tycker.	  	  

	   Inte	  
alls	  

Ganska	  
lite	  

Varken	  
eller	  

Ganska	  
mycket	  	  

Helt	  och	  
hållet	  

Människan	  är	  bara	  materia.	   	   	   	   	   	  

Människan	  består	  både	  av	  kropp	  och	  själ.	  	   	   	   	   	   	  

Människan	  är	  en	  andlig	  varelse.	   	   	   	   	   	  

Tro	  på	  något	  mer	  än	  det	  materiella	  ger	  en	  
större	  mening	  med	  livet.	  

	   	   	   	   	  

Jag	  samtalar	  om	  livsåskådning	  och	  
existentiella	  frågor	  med	  andra.	  

	   	   	   	   	  

Jag	  skulle	  vilja	  samtala	  mer	  om	  
livsåskådning	  och	  existentiella	  frågor	  
med	  andra.	  
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17.	  Till	  sist	  några	  bakgrundsfrågor.	  Vad	  identifierar	  du	  dig	  med?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  du	  tycker	  definiera	  dig	  bäst	  när	  det	  gäller	  kön.	  	  

	   Kvinna	  	  

	   Man	  

	   Annat	  

18.	  Vilket	  gymnasieprogram	  går	  du?	  
Välj	  det	  svarsalternativ	  som	  överensstämmer	  med	  ditt	  gymnasieval.	  	  

	   Samhällsvetenskapsprogrammet	  

	   Humanistiska	  programmet	  

	   Estetiska	  programmet	  

	   Annat,	  vänligen	  specificera...	  ______________________	  

19.	  Vilka	  av	  följande	  påstående	  överensstämmer	  med	  din	  uppväxt?	  	  
Välj	  de	  svarsalternativ	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  din	  uppväxt.	  Specificera	  gärna	  från	  vilket	  land	  och	  
vilken	  religion	  om	  du	  väljer	  ett	  svarsalternativ	  med	  påföljande	  textruta,	  tack.	  	  

	   Jag	  är	  född	  i	  Sverige.	  

	   Jag	  har	  flyttat	  till	  Sverige	  som	  barn,	  mer	  specifikt	  från...	  ______________________	  

	   En	  av	  mina	  föräldrar	  är	  utlandsfödd	  och	  kommer	  mer	  specifikt	  från...	  ______________________	  

	   Båda	  mina	  föräldrar	  är	  utlandsfödda	  och	  kommer	  mer	  specifikt	  från...	  ______________________	  

	   Jag	  har	  haft	  en	  religiös	  uppväxt,	  mer	  specifikt	  med	  religionen...	  ______________________	  

	   Jag	  har	  haft	  en	  ateistisk	  uppväxt.	  

	   Jag	  har	  varken	  haft	  en	  uttalad	  religiös	  eller	  ateistisk	  uppväxt.	  

	   Vi	  pratar	  ofta	  om	  tro	  och	  livsåskådning	  i	  min	  familj.	  

	   Vi	  pratar	  sällan	  om	  tro	  och	  livsåskådning	  i	  min	  familj.	  
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Bilaga 2 Enkätsvar 

Tabell 1:  Har du gjort eller haft erfarenhet av följande… 
	   Ja,	  ofta	  	  	  	   Ja,	  fast	  sällan	   Nej	  	  	  	  	  	  	  	  	   Vet	  inte	  	  	  	   Totalt	  antal	  

svar	  (n)	  

Sett	  andliga	  non-‐fiction	  tv-‐
program	  (till	  exempel	  om	  
besök	  av	  andar)	  

14	  (16%)	   35	  (39%)	   32	  (36%)	   8	  (9%)	   89	  

Besökt	  hemsidor	  om	  andlighet	   2	  (2%)	   14	  (16%)	   65	  (74%)	   7	  (8%)	   88	  

Besökt	  hemsidor	  om	  
oförklarliga	  fenomen	  

3	  (3%)	   27	  (30%)	   53	  (60%)	   6	  (7%)	   89	  

Läst	  böcker	  om	  andlighet	  	   4	  (4%)	   19	  (21%)	   60	  (67%)	   6	  (7%)	   89	  

Läst	  böcker	  om	  oförklarliga	  
fenomen	  

5	  (6%)	   22	  (25%)	   52	  (59%)	   9	  (10%)	   88	  

Fått	  ett	  horoskop	  ställt	  till	  dig	   11	  (12%)	   37	  (42%)	   37	  (42%)	   4	  (4%)	   89	  

Varit	  hos	  ett	  medium	  som	  har	  
kontakt	  med	  andar	  

2	  (2%)	   7	  (8%)	   78	  (88%)	   2	  (2%)	   89	  

Varit	  hos	  en	  healer	  som	  
överför	  energi	  

2	  (2%)	   4	  (4%)	   80	  (90%)	   3	  (3%)	   89	  

Mediterat	   8	  (9%)	   20	  (22%)	   59	  (66%)	   2	  (2%)	   89	  

Fått	  inre	  vägledning	  	   4	  (4%)	   10	  (11%)	   69	  (78%)	   6	  (7%)	   89	  

Känt	  närvaro	  av	  någon	  som	  är	  
död	  

6	  (7%)	   16	  (18%)	   58	  (65%)	   9	  (10%)	   89	  

Fått	  förkänningar	  om	  att	  något	  
kommer	  att	  ske	  

13	  (15%)	   23	  (26%)	   44	  (49%)	   9	  (10%)	   89	  

I	  ditt	  inre	  sett	  händelser	  
samtidigt	  som	  de	  skett	  långt	  
borta	  

5	  (6%)	   14	  (16%)	   58	  (65%)	   12	  (13%)	   89	  

Tänkt	  på	  någon	  som	  strax	  
därefter	  har	  kontaktat	  dig	  

20	  (22%)	   33	  (37%)	   28	  (31%)	   8	  (9%)	   89	  

Upplevt	  oförklarliga	  
sammanträffanden	  av	  
händelser	  

13	  (15%)	   33	  (37%)	   33	  (37%)	   10	  (11%)	   89	  

Samtalat	  med	  någon	  annan	  om	  
oförklarliga	  fenomen	  	  

19	  (21%)	   19	  (21%)	   43	  (48%)	   8	  (9%)	   89	  

Någon	  har	  delat	  sin	  erfarenhet	  
av	  oförklarliga	  fenomen	  med	  
dig	  

15	  (17%)	   27	  (30%)	   41	  (46%)	   6	  (7%)	   89	  

Själv	  haft	  erfarenhet	  av	  
oförklarliga	  fenomen	  

7	  (8%)	   18	  (20%)	   56	  (63%)	   8	  (9%)	   89	  
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Tabell 2: Har du känt närvaro av en "högre kraft"? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Nej,	  aldrig	   	   	   62%	   55	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	   	   	   16%	   14	  

Ja,	  det	  känner	  jag	  ofta	  	   	   	   6%	   5	  

Vet	  inte	  	   	   	   17%	   15	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

 

 

Tabell 3: Har du känt att du är del av "något större"? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Aldrig	   	   	   52%	   45	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	   	   	   24%	   21	  

Ja,	  det	  känner	  jag	  ofta	   	   	   5%	   4	  

Vet	  inte	   	   	   20%	   17	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   87	  

 

Tabell 4: Har du känt att du lämnat din kropp? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Nej,	  aldrig	   	   	   81%	   72	  

Ja,	  det	  har	  hänt	  vid	  något	  tillfälle	   	   	   11%	   10	  

Ja,	  det	  har	  jag	  känt	  ofta	   	  	   1%	   1	  

Vet	  inte	   	   	   7%	   6	  

	  

	  

Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  
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Tabell 5: Tror du att följande existerar? 
	   Absolut	  	  	  	  	   Troligtvis	  	   Troligtvis	  

inte	  
Absolut	  
inte	  	  

Ingen	  
uppfattning	  	  

Totalt	  
antal	  
svar	  (n)	  

Andar	   11	  (12%)	   21	  (24%)	   23	  (26%)	   30	  (34%)	   4	  (4%)	   89	  

Spöken	   6	  (7%)	   17	  (19%)	   21	  (24%)	   39	  (44%)	   6	  (7%)	   89	  

Änglar	   7	  (8%)	   16	  (18%)	   24	  (27%)	   35	  (39%)	   7	  (8%)	   89	  

Demoner	   6	  (7%)	   8	  (9%)	   26	  (29%)	   42	  (47%)	   7	  (8%)	   89	  

Gud	   8	  (9%)	   17	  (19%)	   26	  (29%)	   28	  (31%)	   10	  (11%)	   89	  

Djävulen	   6	  (7%)	   9	  (10%)	   27	  (30%)	   41	  (46%)	   6	  (7%)	   89	  

En	  högre	  kraft	   11	  (12%)	   24	  (27%)	   18	  (20%)	   29	  (33%)	   7	  (8%)	   89	  

Tabell 6:  Har du bett till en "högre kraft” om hjälp eller att något ska ske? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Aldrig	   	   	   49%	   44	  

Någon	  gång	  	   	   	   38%	   34	  

En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  månaden	   	   	   8%	   7	  

En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  veckan	   	   	   3%	   3	  

Varje	  dag	  	   	  	   1%	   1	  

 

Tabell 7: Vad tror du händer när vi dör? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Det	  finns	  något	  efter	  döden	  men	  jag	  vet	  
inte	  vad.	  

	   	   48%	   43	  

Inget,	  döden	  är	  definitivt	  slutet.	   	   	   27%	   24	  

Vi	  ingår	  i	  ett	  kretslopp	  och	  själen	  
återföds.	  

	   	   4%	   4	  

Vi	  kommer	  antingen	  till	  himlen	  eller	  
helvetet.	  

	   	   8%	   7	  

Vi	  uppgår	  i	  en	  himmelsk	  lycklig	  och	  
tidlös	  evighet.	  

	   	   3%	   3	  

Annat,	  vänligen	  specificera...	   	   	   9%	   8	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  
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Tabell 8: I hur hög grad håller du med om följande påståenden… 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  lite	   Varken	  

eller	  
Ganska	  
mycket	  	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  svar	  
(n)	  

Människan	  är	  bara	  
materia.	  

25	  (28%)	   18	  (20%)	   24	  (27%)	   11	  (12%)	   10	  (11%)	   88	  

Människan	  består	  både	  
av	  kropp	  och	  själ.	  	  

10	  (11%)	   11	  (12%)	   17	  (19%)	   27	  (31%)	   23	  (26%)	   88	  

Människan	  är	  en	  andlig	  
varelse.	  

24	  (27%)	   11	  (12%)	   34	  (39%)	   11	  (12%)	   8	  (9%)	   88	  

Tro	  på	  något	  mer	  än	  det	  
materiella	  ger	  en	  större	  
mening	  med	  livet.	  

22	  (25%)	   13	  (15%)	   29	  (33%)	   14	  (16%)	   10	  (11%)	   88	  

Jag	  samtalar	  om	  
livsåskådning	  och	  
existentiella	  frågor.	  	  	  

25	  (28%)	   22	  (25%)	   21	  (24%)	   11	  (12%)	   9	  (10%)	   88	  

Jag	  skulle	  vilja	  samtala	  
mer	  om	  livsåskådning	  
och	  existentiella	  frågor.	  	  

32	  (36%)	   14	  (16%)	   22	  (25%)	   14	  (16%)	   6	  (7%)	   88	  

Tabell 9: I hur hög grad håller du med om följande påståenden… 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  lite	   Varken	  

eller	  
Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  svar	  
(n)	  

Säker	  kunskap	  uppnås	  
endast	  genom	  vetenskap	  
och	  beprövad	  erfarenhet.	  

5	  (6%)	   3	  (3%)	   15	  (17%)	   43	  (48%)	   24	  (27%)	   90	  

Naturvetenskapen	  kan	  
inte	  ge	  oss	  säkra	  svar	  på	  
de	  stora	  livsfrågorna.	  

8	  (9%)	   27	  (30%)	   29	  (32%)	   22	  (24%)	   4	  (4%)	   90	  

Säker	  kunskap	  förmedlas	  
genom	  föräldrars	  och	  
äldre	  människors	  
erfarenhet.	  	  

13	  (14%)	   24	  (27%)	   32	  (36%)	   19	  (21%)	   2	  (2%)	   90	  

Säker	  kunskap	  kan	  man	  
egentligen	  bara	  få	  genom	  
inre	  andliga	  upplevelser.	  

41	  (46%)	   23	  (26%)	   19	  (21%)	   5	  (6%)	   2	  (2%)	   90	  

Kvantfysiken	  kan	  ge	  oss	  
säker	  kunskap	  om	  andliga	  
och	  oförklarliga	  fenomen.	  

20	  (22%)	   13	  (15%)	   43	  (48%)	   12	  (13%)	   1	  (1%)	   89	  

Intuition	  är	  den	  säkraste	  
vägen	  till	  kunskap.	  

25	  (28%)	   18	  (20%)	   33	  (38%)	   12	  (14%)	   0	  (0%)	   88	  

Min	  sanning	  är	  lika	  säker	  
som	  någon	  annans.	  

15	  (17%)	   10	  (11%)	   34	  (39%)	   23	  (26%)	   6	  (7%)	   88	  

Det	  finns	  ingen	  säker	  
kunskap.	  Vad	  som	  räknas	  
som	  säker	  kunskap	  
varierar	  i	  olika	  kulturer	  

12	  (13%)	   14	  (16%)	   26	  (29%)	   23	  (26%)	   14	  (16%)	   89	  
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och	  situationer.	  	  

Tabell 10: I hur hög grad anser du dig själv som… 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  lite	   Varken	  

eller	  
Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  svar	  
(n)	  

Religiös	   48	  (54%)	   19	  (21%)	   14	  (16%)	   6	  (7%)	   2	  (2%)	   89	  

Troende	   37	  (42%)	   28	  (31%)	   7	  (8%)	   11	  (12%)	   6	  (7%)	   89	  

Andlig	   45	  (51%)	   20	  (23%)	   14	  (16%)	   6	  (7%)	   3	  (3%)	   88	  

Sökande	   47	  (53%)	   18	  (20%)	   11	  (12%)	   6	  (7%)	   7	  (8%)	   89	  

Agnostiker	   45	  (51%)	   10	  (11%)	   17	  (19%)	   11	  (12%)	   5	  (6%)	   88	  

Ateist	  	   21	  (24%)	   13	  (15%)	   11	  (12%)	   26	  (29%)	   18	  (20%)	   89	  

Panteist	   65	  (73%)	   8	  (9%)	   11	  (12%)	   1	  (1%)	   4	  (4%)	   89	  

	   	   	   	   	   	   	  

Tabell 11: I vilken grad anser du dig tillhöra... 
	   Inte	  alls	  	  	   Ganska	  lite	   Varken	  

eller	  
Ganska	  
mycket	  

Helt	  och	  
hållet	  

Totalt	  
antal	  svar	  
(n)	  

Kristendom	   24	  (27%)	   23	  (26%)	   9	  (10%)	   23	  (26%)	   10	  (11%)	   89	  

Islam	   75	  (84%)	   3	  (3%)	   6	  (7%)	   2	  (2%)	   3	  (3%)	   89	  

Judendom	   74	  (83%)	   6	  (7%)	   6	  (7%)	   1	  (1%)	   2	  (2%)	   89	  

New	  Age	   70	  (79%)	   5	  (6%)	   11	  (12%)	   1	  (1%)	   2	  (2%)	   89	  

Buddism	   75	  (84%)	   4	  (4%)	   6	  (7%)	   2	  (2%)	   2	  (2%)	   89	  

Hinduism	   78	  (88%)	   2	  (2%)	   6	  (7%)	   1	  (1%)	   2	  (2%)	   89	  

Annan	  religion,	  skriv	  i	  
rutan	  nedan,	  tack.	  

61	  (80%)	   0	  (0%)	   7	  (9%)	   3	  (4%)	   5	  (7%)	   76	  

Tabell 12: Är du medlem i något religiöst samfund? 
 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Ja,	  vilket?	   	   	   38%	   34	  

Nej	   	   	   52%	   46	  

Vet	  inte	   	   	   10%	   9	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  
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Tabell 13: Hur ofta besöker du en religiös lokal (till exempel kyrka, moské eller 
synagoga) för att delta i gudstjänst?  
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Aldrig	   	   	   34%	   30	  

Vid	  enstaka	  tillfällen	   	   	   51%	   45	  

Någon	  eller	  några	  gånger	  om	  året	   	   	   11%	   10	  

En	  eller	  ett	  par	  gånger	  i	  månaden	  	   	   	   2%	   2	  

Minst	  en	  gång	  i	  veckan	  	   	   	   2%	   2	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

 

Tabell 14: Har din tro hjälpt dig att hantera livet och tillvaron? 
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Ja,	  absolut	   	   	   13%	   12	  

Ja,	  ganska	  mycket	  	   	   	   7%	   6	  

Nja,	  inte	  särskilt	  mycket	  	   	   	   37%	   33	  

Nej,	  inte	  alls	   	   	   31%	   28	  

Vet	  inte	  	   	   	   11%	   10	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

 

Tabell 15:  Har din tro hjälpt dig att skapa mening i livet och tillvaron?  
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Ja,	  absolut	   	   	   9%	   8	  

Ja,	  ganska	  mycket	   	   	   9%	   8	  

Nja,	  inte	  särskilt	  mycket	  	   	   	   30%	   27	  

Nej,	  inte	  alls	   	   	   34%	   30	  

Vet	  inte	   	   	   18%	   16	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  
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Tabell 16: Vilka av följande påstående överensstämmer med din uppväxt?  
Svar	   Graf	   Procent	   Antal	  (n)	  

Jag	  är	  född	  i	  Sverige.	   	   	   89%	   79	  

Jag	  har	  flyttat	  till	  Sverige	  som	  barn,	  
mer	  specifikt	  från...	  

	   	   11%	   10	  

En	  av	  mina	  föräldrar	  är	  utlandsfödd	  
och	  kommer	  mer	  specifikt	  från...	  

	   	   11%	   10	  

Båda	  mina	  föräldrar	  är	  utlandsfödda	  
och	  kommer	  mer	  specifikt	  från...	  

	   	   3%	   3	  

Jag	  har	  haft	  en	  religiös	  uppväxt,	  mer	  
specifikt	  med	  religionen...	  

	   	   10%	   9	  

Jag	  har	  haft	  en	  ateistisk	  uppväxt.	   	   	   12%	   11	  

Jag	  har	  varken	  haft	  en	  uttalad	  religiös	  
eller	  ateistisk	  uppväxt.	  

	   	   51%	   45	  

Vi	  pratar	  ofta	  om	  tro	  och	  livsåskådning	  
i	  min	  familj.	  

	   	   10%	   9	  

Vi	  pratar	  sällan	  om	  tro	  och	  
livsåskådning	  i	  min	  familj.	  

	   	   55%	   49	  

	   Totalt	  antal	  svar	  (n)	   89	  

 
 


